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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

L’entrada de vent del nord canviarà l’aspecte de les muntanyes i també les possibilitats per esquiar. Després de força dies de regel molt
de cient, la neu vella s’encrostarà el cap de setmana i per sobre s’hi aniran dipositant 10-20 cm de neu nova, seca i transportada pel vent
del nord. Es formaran noves plaques als llocs alts i afectats pel vent, probablement fràgils i de mida en general insu cient per tapar una
persona en terreny obert. La baixa visibilitat prevista a partir de la tarda de dissabte di cultarà una mica el traçat d’itineraris.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

És possible que les plaques que el vent anirà formant al llarg del cap de setmana no es cohesionin bé amb la neu vella. De cara a
diumenge la quantitat de neu acumulada pot començar a ser signi cativa, tot i que les allaus només tindran capacitat per enterrar una
persona en lloc molt favorables i trampes del terreny.

Caldrà que valoreu vosaltres mateixos l’efecte del vent i la mida de les acumulacions. Observeu símptomes de placa de vent, com
profunditats de la traça variables i ssures al fer la volta maria. Valoreu les conseqüències d’una allau en el lloc i amb el mantell en que
us trobeu.

Estat de la neu

La neu va reculant i cal pujar ben per sobre dels 2200 m en solanes i dels 1900 en obagues per trobar
un mantell continu i de gruix su cient per fer activitat. La neu ara mateix està podrida ns la base. Al
llarg del cap de setmana s’anirà encrostant progressivament i per sobre s’hi posarà la neu pols
prevista.

Meteo

Finalment, després de la situació de sud bloquejada que hem tingut tants dies,
la borrasca de les Açores es dissol i arriba ux de nord als Pirineus. Això farà
baixar força les temperatures i donarà lloc a precipitacions. Demà dissabte seran
febles a partir de migdia i la cota baixarà des del cap de les muntanyes cap als
1600-1800 m. La retenció de nord mantindrà les nevades febles també el
diumenge, amb la cota fregant el fons de vall y ambient emboirat.
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