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Vàlid pel 25 i 26/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU RECENT 

Perill 48h.

La neu que caurà durant el dia es mantindrà inestable i en vessants drets purgarà amb facilitat. Prop de les crestes i cims el vent del nord-
oest formarà noves plaques de vent fràgils que podran arrossegar prou neu per a tapar-nos en terreny favorable. De nou una de les majors
limitacions en el traçat d’itineraris segurs serà la falta de visibilitat i relleu. Caldrà que ens movem de forma conservadora evitant terreny
poc conegut i complex.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques que s’aniran formant a sotavent del vent del nord-oest es disposen en general sobre un mantell amb nivells inestables
superficials. Aquestes acumulacions es mantindran fràgils i en terreny favorable com zones convexes i pendents de més de 35 graus seran
fàcils de desencadenar al nostre pas. A mida que ens acostem als cims i crestes aquestes plaques augmenten de tamany i poden tenir
prou entitat per a enterrar-nos. Atenció als petits canvis d’orientació del terreny on el vent treballa de forma molt diferent en poc metres.
Avui caldrà circular per terreny a la mida de la nostra experiència, evitant en general zones complexes on és difícil traçar un itinerari
segur.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Al llarg del dia es podran acumular entre 10 i 15 cm de neu nova. Aquesta neu poc cohesiva es mantindrà inestable i pot purgar-se de
forma natural en pendents de més de 45 graus. Al nostre pas també podem trencar petites plaques que en terreny trampa com zones
canalitzades, espadats o amb obstacles ens podran causar greus lesions. Cal evitar aquest tipus de terreny en zones que observem
símptomes d’inestabilitat superficial com cicatrius al voltant de la nostra traça i controlant sistemàticament el gruix de neu poc cohesiva
en superfície.

Estat de la neu

Encara que trobem neu a cotes baixes, podem lliscar amb garanties a les solanes per sobre dels 2000
m i a les obagues dels 1600 m. Els gruixos a uns 2200 m es situen al voltant dels 100 cm, clarament
per sota de la mitjana per l’època de l’any. La neu recent que cau avui ho fa sobre una superfície dura
a les solanes i poc cohesiva a les obagues altes. Prop de la superfície queda enterrat el nivell de pols
que va caure el cap de setmana, que amaga capes de baixa cohesió al seu voltant i que podrien
activar-se en els propers dies.

Meteo

Un front poc actiu atlàntic ens creua al llarg del dia i donarà nevades febles
amb cota de neu que anirà baixant dels 1400 als 1000 m. El vent bufarà
moderat del nord-oest. Demà divendres esperem un dia de treva amb força
estones de sol i temperatures que es recuperaran al migdia. A partir del vespre
comença un període de inestabilitat que ens afectarà tot el cap de setmana amb
el pas de borrasques actives que passaran just per sobre dels Pirineus i donaran
nevades i un marcat descens de la temperatura.
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