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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU RECENT

Perill 48h.

Amb les nevades recents i vent del sector oest, s’han format acumulacions de neu ventada destacables a cotes altes i especialment al
límit sud de l’Aran. En les properes hores continuaran creixent i augmentant en distribució, de forma que ja podran tenir mida suficient
per enterrar-nos. Caldrà doncs evitar terreny complex i exposat ja que la baixa visibilitat ens dificultarà molt traçar de forma segura.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent existents en orientacions  entre E, SE i S, especialment a l’extrem sud de l’Aran, han anat creixent de mida i es
mantenen molt fràgils. En terreny favorable (de fort pendent, convexitats o llocs sense suport) poden trencar-se al nostre pas i ja tenen
capacitat d’enterrar-nos en terreny obert. Per sobre dels 2000 m també és important controlar en tot moment el gruix de neu recent i
evitar zones on la traça superi els 20-30 cm en terreny exposat. Aquesta situació anirà augmentant a mida que passin les hores amb la
continuació de les nevades i sobretot el vent de l’oest. Cal circular amb precaució sobretot a cotes altes, evitant terreny complex si no
tenim prou experiència.

Estat de la neu

A cotes baixes la neu ha caigut sobre el terra i encara no és suficient per a circular-hi. En solanes
lliscarem amb garanties per sobre dels 1800-1900 m i dels 1400-1500 m en obagues, sempre
depenent del tipus de terreny i la inclinació. En general a la superfície trobarem neu pols, però a
cotes altes aquesta pot alternar amb neu prèvia molt compactada pel vent o neu dura regelada.

Internament existeixen nivells febles facetats, però la seva distribució és poc homogènia.

Meteo

El primer dels nombrosos fronts atlàntics que ens han d’afectar els propers dies
ha creuat aquesta nit, provocant una marcada baixada de la temperatura i l’inici
de les nevades. Per avui dimecres esperem nevades amb alguna clariana. Es
podran acumular fins a 15 cm durant el dia amb cota de neu per sota de 1000
m. Demà dijous el dia serà semblant amb cel tapat, nevades febles i cota de neu
pujant fins als 1400 m. El vent bufarà de l’oest moderat excepte aquesta
propera nit que hi haurà cops forts.
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