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Perill 24h. Distribució Situació

NEU
HUMIDA NEU VENTADA

Perill 48h.

Avui és un dia d’impàs previ als efectes de la profunda borrasca que ens travessarà el cap de setmana. Fins a migdia el sol provocarà que
la neu nova d’ahir s’humitegi i caiguin purgues de neu humida a les solanes. A cotes altes la neu es mantindrà encara freda i les plaques
de vent serà la major preocupació que haurem de tenir quan ens movem prop dels cims. A partir de la tarda el cel es taparà i demà
dissabte una nova situació de neu recent prendrà el protagonisme.

Neu humida al llarg del dia
Orientació Cota Mida Probabilitat

El sol que lluirà aquest matí provocarà una ràpida transformació de la neu recent que va caure ahir i s’espera activitat de petites allaus de
neu humida en solanes dretes. Al nostre pas també serà fàcil que mobilitzem prou neu per a provocar una caiguda i que en terreny
exposat podria provocar-nos danys. Evitem moure’ns en aquest moments de forta insolació per terreny amb espadats, zones canalitzades
o amb obstacles.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de neu ventada es van continuar formant ahir en orientacions est i sud. Tot i el procés ràpid d’estabilització, encara avui
es mantindran fràgils a cotes altes de les crestes i cims. Travessant pendents amb convexitats o de més de 40 graus podrem desencadenar
plaques que en terreny molt favorable com zones canalitzades podrien arribar a enterrar-nos. Atenció un dia més als canvis d’orientació
del terreny on el vent treballa de forma molt diferent en pocs metres. 
A partir del vespre i al llarg de demà dissabte, el perill augmentarà ràpidament lligat a les noves nevades que es produiran.

Estat de la neu

Una fina capa de neu recent tapa el terra a partir dels 1500 m però la cota esquiable encara es manté
avui per sobre dels 2000 m a les solanes i dels 1600 m a les obagues. Els gruixos que superen
lleugerament els 100 cm de mitjana a 2200 m augmentaran de forma significativa durant el cap de
setmana. En superfície trobarem neu transformada i pesada a les solanes i més seca i pols en zones
amb poca insolació. Lleugerament enterrada hi ha una fina crosta barrejada amb pols i nivells de
baixa cohesió al seu voltant que ens podran portar problemes de plaques velles els propers dies.

Meteo

Durant el cap de setmana una profunda borrasca travessarà els Pirineus deixant
nevades intenses amb temperatures baixes i fort vent de direccions molt
variables. Avui divendres estarem a les portes del canvi i gaudirem encara d’un
matí amb sol i temperatures agradables. A partir del vespre es taparà i durant el
dia de demà hi haurà nevades a totes les cotes i es podran acumular més de 50
cm per damunt dels 1500 m. El vent variarà molt, començarà a bufar fort de sud
i girarà a est i finalment a nord moderat.
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