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Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA I
LLISCAMENTS 

Perill 48h.

Per dijous i divendres esperem dies humits i càlids, en que no regelarà gaire a les nits. Això mantindrà unes condicions de perill limitades
degudes a les allaus de neu humida que encara es poden produir, tant super cials com sobretot de fons, i que en terreny dret no purgat
podrien cobrir una persona.

La tàctica de reducció del risc habitual en aquestes dates, matinar i acabar aviat l’activitat, no ens servirà de gaire en aquests dies tapats i
humits. Caldrà reduir una mica l’exposició evitat terreny extrem.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La falta de regel, la humitat i les temperatures altes poden donar lloc a allaus de neu humida, super cials i de fons, que poden afectar
totes les orientacions i cotes.

Aneu amb compte si decidiu fer activitat en terreny complex, vigilant amb el terreny que recorreu i també amb el que us queda per sobre.

Estat de la neu

La neu és continua en orientacions sud a partir dels 2100-2200 m i dels 1700-1800 m a les obagues,
amb gruixos su cients per a fer activitat. S’estan perdent uns 5 cm diaris i a les estacions ja estem per
sota dels 150 cm.

La neu es troba en fusió regel a totes les cotes i orientacions. Amb la meteo prevista tindrem força
més fusió que regel…

Meteo

La borrasca de les Açores ens envia els darrers fronts abans de disoldre’s, pel
que esperem dos dies amb força nuvolositat. Dijous es produiran precipitacions,
intenses al límit sud i cada cop més febles cap al nord, de neu només a les cotes
més altes (per sobre dels 2300-2500 m). Per divendres ja no n’esperem. Bufarà
vent del sud, moderat a fort.
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