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Emès el 29/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 29/02 i 1/03/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA
I NEU RECENT 

Perill 48h.

La jornada d’avui vindrà marcada pel vent fort del nord i nord-oest que farà que augmentin les acumulacions de neu en vessants
especialment sud i sud-est . Les plaques de vent es mantindran molt fràgils i podran trencar-se de forma espontània. En vessants de més
de 30 graus i convexitats seran fàcils de desencadenar i ens podran enterrar en terreny obert. Avui la circulació per sobre del límit del
bosc serà ben complicada pel vent intens i el torb que s’aixecarà.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Vents que al límit sud de l’Aran s’acostaran als 100 km/h provocaran una forta mobilització de la neu seca i lleugera que hi ha a cotes
altes. Amb el pas de les hores es formaran noves plaques de vent sobre les ja existents en vessants est i sud. Atenció al vent creuat ja que
podrem trobar plaques en qualsevol orientació. La forta fragilitat d’aquestes plaques farà que siguin molt fàcils de desencadenar en
vessants de més de 30 graus. També pot haver activitat natural en zones molt favorables sota cornises i prop de les crestes. Cal ser molt
conservadors i extremar les precaucions durant la circulació on amb petits canvis d’orientació i de pendent el vent treballa 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

En les poques zones protegides que quedin del vent, els prop de 40 cm de neu seca i poc cohesiva poc a poc va prenent estructura de
placa i poden trencar-se al nostre pas. En pendents de més de 35 graus podem trencar plaques toves que en terreny trampa ens podrien
arribar a tapar. Encara avui no és una bona opció circular per terreny complex on no tinguem possibilitats d’evitar trampes com zones
canalitzades o espadats.

Estat de la neu

Durant el cap de setmana 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 són ja molt evidents, amb zones amb grans
acumulacions i altres clarament erosionades. 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

Avui dilluns, la borrasca situada enfront la costa d’Itàlia ens envia força aire fred
i amb poda humitat. Les temperatures es mantindran baixes amb retenció de
nord i nevades febles que podrien alternar amb alguna clariana a partir del
migdia. El més destacat serà el vent que bufarà del nord especialment al límit
sud de l’Aran. Demà dimarts serà un dia de transició amb una canvi de patró i
nova entrada del nord-oest de cara al vespre. Dominarà el sol, es recuperaran
les temperatures i el vent anirà encalmant al llarg del dia.
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