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Emès el 27/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 27 i 28/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT
I NEU VENTADA 

Perill 48h.

Els gruixos de neu recent aniran augmentant amb el pas de les hores i a partir de la tarda ja podrà haver activitat natural d’allaus de neu
recent. A cotes altes el vent provocarà la formació de noves acumulacions que les podrem trobar fràgils a la majoria d’orientacions i
tindran prou entitat per a enterrar-nos en terreny obert. Avui cal ser molt conservador a l’hora de sortir a la muntanya, controlar en tot
moment el gruix de neu recent i evitar terreny exposat com zones canalitzades, pendents de més de 35 graus o vessants amb obstacles.
La poca visibilitat no ens facilitarà traçar els itineraris més segurs.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Durant el dia poden acumular-se fins a 30 cm de neu recent sobre una superfície poc cohesiva. A partir de migdia ja es pot arribar a
gruixos crítics per a que en vessants de més de 35 graus hi hagi activitat d’allaus naturals que poden tenir prou entitat per a tapar-nos en
terreny obert. Al nostre pas per sobre dels 2000 m també podem trencar plaques de neu recent a qualsevol orientació. Una bona elecció
del terreny és clau per a mouren’s avui amb seguretat. Haurem d’evitar terreny complex on podem estar exposats a allaus naturals i no
tindrem opcions d’evitar trampes com zones canalitzades o espadats.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes el vent anirà canviant de direcció amb el pas de les hores i les plaques de vent es formaran amb molta facilitat a qualsevol
orientació. En general les trobarem ben distribuïdes per dels 2000-2200 m i podran ser prou grans per a enterrar-nos en terreny obert. Cal
circular amb molta atenció a partir d’aquestes cotes, evitant zones amb acumulacions que estiguin en pendents de més de 35 graus o
zones amb convexitats. Atenció amb els petits canvis d’orientació on el vent és molt canviant en pocs metres.

Estat de la neu

Les nevades que cauran durant avui i demà afectaran gairebé a totes les cotes i poc a poc la cota
esquiable anirà baixant. Encara aquest matí es situa als 1800 m a les solanes i als 1400 en obagues.
Els gruixos actuals a 2200 m ronden els 100 cm i podran augmentar 50 cm més en les properes 48
hores. Aquesta neu recent caurà sobre una superfície de neu força seca i lleugera que tapa la crosta
barrejada amb pols del cap de setmana passat.

Meteo

La borrasca que creua els Pirineus d’est a oest dona lloc a una forta inestabilitat
però també a gran incertesa en la distribució de les nevades. Avui nevarà tot el
dia amb un reforçament de la intensitat a partir de mitja tarda. Es podran
acumular entre 30 i 40 cm de neu nova amb la cota situada als 800 m. El vent
bufarà moderat del sud girant a nord al vespre. Demà diumenge continuarà
nevant i es podran acumular 20 cm més de neu a totes les cotes. El vent de nord
s’anirà reforçant al llarg del dia amb cops forts a partir de migdia.

24h. 48h.
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