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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA
I NEU RECENT 

Perill 48h.

La neu ventada i recent són els principals problemes que ens trobarem per sobre dels 2000 m, en terreny encara boscós i sobretot a cotes
altes prop dels cims i crestes. Les baixes temperatures i el vent que bufarà moderat i fort del nord faran que la fragilitat de les plaques es
mantingui elevada i puguem originar allaus que ens podrien tapar amb facilitat. Siguem conservadors en afrontar pendents de més de 30
graus evitant terreny trampa on les conseqüències d’una caiguda podrien ser greus.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i prop dels cims la neu transportada pel vent serà cada cop més present i amb gruixos més importants. Aquestes
acumulacions es mantindran molt fràgils durant tota la jornada i en zones favorables com convexitats o inclinacions de més de 30 graus
podrem trencar plaques que arrosseguin prou neu par a enterrar-nos en terreny obert. Siguem conservadors extremant les precaucions
especialment en terreny irregular on en petits canvis d’orientació el vent pot haver treballat de forma molt diferent. Cal tenir en compte
que la base de la nevada presenta nivells febles que poden ajudar a la propagació de les plaques i moure més neu de l’esperada.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els prop de 40 cm de neu nova que van caure ahir es van cohesionant poc a poc i prenent estructura de placa que pot trencar-se al nostre
pas. En qualsevol orientació i pendents de més de 35 graus podem trencar plaques toves que en terreny trampa ens podrien arribar a
tapar. De forma natural també poden purgar-se vessants amb pendents drets. Una bona elecció del terreny és clau per circular amb
seguretat per la muntanya. No és bona idea circular per terreny complex on no tinguem opcions d’evitar trampes com zones canalitzades
o espadats.

Estat de la neu

Ha millorat força la innivació i avui ja podrem calçar esquís per sobre dels 1700 m a les solanes i dels
1300 en obagues. Els 40 cm de neu nova caiguts fan que a 2200 m els gruixos mitjans superin
clarament la barrera dels 100 cm. La neu en superfície es manté molt freda i seca i a cotes altes els
efectes del vent del nord seran cada cop més evidents. Internament, sobretot en obagues, hi ha
nivells de neu sucre a la base de la nevada que podrien activar-se amb facilitat i mobilitzar tota la
neu caiguda durant l’episodi.

Meteo

La profunda borrasca que va afectar-nos ahir ja es troba prop d’Itàlia i ens
enviarà aire del nord i nord-est fred però amb poca humitat. Avui esperem un
dia tapat amb nevades febles però continuades que podran acumular fins a 25
cm de neu nova amb cota de neu als 600 m. El vent bufarà moderat del nord
reforçant-se de cara al vespre. Per demà dilluns esperem també un dia tapat, es
podran acumular uns 15 cm més, una mica més fred i sobretot amb més vent
que arribarà a bufar molt fort del N a l’extrem sud de l’Aran.
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