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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA  

Perill 48h.

La temperatura i humitat altes d’ahir van transformar la neu a totes les cotes i orientacions. La caiguda de temperatures  de la passada nit
ha assecat i encrostat tota aquesta humitat, fent desaparèixer els problemes de plaques velles excepte en les cotes més altes. La neu que
està caient, acompanyada de vent del nord-oest, formarà noves plaques, petites però fràgils, que no ens podran enterrar en terreny obert.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ahir l’humitejament va ser més intens del que esperava i va penetrar fins als nivells febles que mantenien les plaques de vent fràgils. La
posterior baixada de temperatura ha endurit la neu en superfície i ja no hi ha contrasts evidents de duresa o cohesió en la part superior
del mantell. Les noves plaques que s’estan formant ara mateix no podran implicar massa neu en general. Jo mantindria els ulls oberts a
cotes ben altes i llocs molt favorables al desencadenament (convexes, molt drets, sense suports), no fos cas que quedés alguna
inestabilitat més profunda que pogués donar lloc a allaus molt més grans i destructives.

Estat de la neu

Les cotes per esquiar tornen a estar on sempre aquest hivern:1600 en obagues i 1900 en solanes. Per
sota cal que el terreny sigui molt llis per no destrossar els esquís, tot i que l’encrostament d’avui
ajudarà.

Dins del mantell tenim bàsicament dos nivells que anem seguint amb atenció: un és la crosta marró,
que en alguns llocs ha desenvolupat neu sucre per sobre i/o per sota. L’altre és troba  uns 15-20 cm
més avall, és un nivell de neu sucre enterrat a mitjans de febrer que encara mostra una certa
inestabilitat quan li fem tests. A més d’aquests, en cotes altes i obagues la base de la neu és feble.
Meteo

L’arribada d’un front fred poc actiu ha fet caure les temperatures i està deixant
neu fins al fons de vall, esperem uns 15 cm fins demà a aquesta hora, amb vent
del nord-oest. Demà el dia començarà assolellat, però a la tarda es taparà
ràpidament i entrarà vent de sud, per girar novament al nord-oest la matinada
de dissabte i reiniciar-se les precipitacions.
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