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Emès el 15/3/2016 a les 8:00 

Vàlid pel 15 i 16/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

Neu ventada 
Neu humida

Perill 48h.

Avui apunta que tindrem el millor temps d’aquests dies en que la nuvolositat és protagonista. Les condicions per esquiar, si bé no són les
de la setmana passada, és mantenen prou bones, tant buscant polseta a les obagues com crema al sol, i sempre que evitem les crostes de
cotes baixes i transicions. Els problemes d’estabilitat els ha generat el vent, que bufant de l’est ha format plaques en llocs poc habituals
(W, NW i N) que no són grans però si fràgils. A l’altre costat de les muntanyes el sol produirà allaus de neu humida a partir de migdia,
superficials i de fons.
Neu ventada icono-link
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els darrers dies hem tingut vents poc habituals al nostre territori, el que ha provocat un patró de distribució de les plaques també poc
habitual. Això pot causar-nos problemes si ens deixem portar per la familiaritat i no re-evaluem les condicions locals en base al que
veiem i no al que estem acostumats a veure. Les acumulacions és troben sota colls i carenes, i són marcadament més fràgils a cotes altes.
Si bé en general no tenen prou volum per enterrar-nos, atenció en terreny trampa.
Neu humida i lliscaments icono-link
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia, en indrets de forta inclinació, es purgaran els cm de neu nova caiguts els darrers dies. Igualment en vessants herbosos
pot continuar l’activitat de lliscaments que localment poden implicar prou neu per enterrar-nos. 
Controlar els indicis d’activitat de neu humida com la caiguda de boles, així com mantenir l’atenció als indicis típics de lliscaments com
l’obertura d’esquerdes, i evitar-ne el terreny procliu doncs aquests no tenen horari i poden caure en qualsevol moment.

Estat de la neu

Trobem gruix de neu suficient per fer activitat amb esquís des dels 1400 m en obagues i dels 1800 m
en solanes segons el terreny, amb gruixos al voltant dels 150 cm a 2200 m. La neu pols ha
transformat excepte als llocs més alts i obacs, i a l’extrem sud de la vall on ahir va nevar. Les solanes
es troben en fusió/regel. A cotes altes exposades al vent, les acumulacions de neu ventada alternen
amb zones on aflora la crosta sahariana.

Meteo

Avui es preveu una finestra de cel blau que durarà tota la jornada. La isozero
pujarà als 1800 m i al sol la sensació tèrmica pot ser primaveral, degut també a
l’absència de vent. Al vespre es taparà, entrarà vent del nord, feble a moderat, i
al llarg de demà dimecres s’acumularan 5-10 cm de neu, amb la cota baixant al
fons de vall.
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