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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA  

Perill 48h.

Bones condicions per fer activitat avui, amb temperatures suaus, sol i una capeta de neu pols força inofensiva sobre la neu vella ben
estabilitzada. Els problemes d’estabilitat estan en les petites plaques de vent que s’han format les darreres hores, incapaces d’enterrar-nos
en terreny obert però fàcils de desencadenar amb la nostra sobrecàrrega, i en les purgues que el sol produirà a partir de migdia en
aquesta mateixa neu. Mantenim encara l’alerta sobre vessants alts i del quadrant est, molt drets i favorables al desencadenament, on ens
podria sorprendre una allau que impliqués la neu vella i fos molt més destructiu.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les noves plaques que es van formar ahir seran fràgils però 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), els tests encara indiquen potencial de
propagació en nivells febles enterrats a 50-70 cm, difícils de fracturar però que podrien donar lloc a allaus mitjanes, amb molt potencial
destructiu.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les temperatures suaus i el sol del març, que ja escalfa de valent, inestabilitzaran superficialment la neu en vessants molt drets, donant
lloc a petites purgues i algun lliscament en solanes a partir de migdia. En general implicaran molt poca neu.

Atenció en terreny trampa on una purga us pugui fer caure per penya-segats.

Estat de la neu

Les cotes per esquiar tornen a estar on sempre han voltat aquest hivern:1600 en obagues i 1900 en
solanes. Per sota cal que el terreny sigui molt llis (tipus pista forestal o prat de dall) per no destrossar
els esquís.

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

El sol del que gaudirem avui serà probablement l’últim dels propers dies. A la
tarda es taparà ràpidament pel sud i entrarà vent fort durant unes hores, per
girar a nord-oest de matinada i començar a nevar amb cota cada cop més baixa.
No ens afectarà cap front, només aire humit i fred, així que pensem que les
precipitacions seran continuades però febles. Fins demà a aquesta hora poden
caure uns 10 cm i 15-20 al llarg de dissabte. Un cop passada la ventada de sud
el vent serà feble, moderat als extrems de la vall i a cotes altes.
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