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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La nevada d’ahir ha deixat gruixos molt irregulars a causa del vent fort del nord-oest. Cal circular amb molta precaució per sobre del límit del bosc,
on la neu ventada es manté molt inestable. Evitem els vessants de més de 35 graus en terreny exposat o trampós on serà fàcil desencadenar allaus
que ens poden tapar amb molta facilitat. s.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

S’han format plaques de vent de forma generalitzada a cotes altes i prop dels cims que es mantindran molt fràgils. A les obagues del límit sud i est
de l’Aran, aquesta neu nova es disposarà sobre nivells poc cohesius (neu sucre) que poden activar-se i donar lloc a plaques prou grosses per
enterrar-nos en terreny obert. Avui és un dia per a moure’ns amb molta precaució per la muntanya, cal saber llegir molt bé el terreny i circular
pendents del gruix de neu acumulada pel vent prestant molta atenció amb els petits canvis d’orientació dels vessants.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

En general els 25-30 cm de neu nova que ha caigut per sobre dels 1000 m encara no s’han transformat i es podran anar purgant durant el dia en
vessants molt drets. En terreny trampa com bosc esclarissat o zones canalitzades podem trencar plaques recents que mobilitzin prou neu per
enterrar-nos. Cal que plani quem bé les sortides i fer una bona lectura del terreny on ens movem.

Estat de la neu

La neu nova a deixat un capa blanca continua gairebé a totes les cotes de l’Aran i que es mantindrà continua
per sobre dels 1200 m. A uns 2200 m s’han acumulat uns 30 cm de neu nova però el vent s’ha encarregat de
distribuir-la de forma molt irregular a mida que ens acostem a les parts més altes de les muntanyes. En
general aquesta neu nova ha caigut sobre el terra, però en obagues del límit sud ho ha fet sobre nivells
discontinus poc cohesionats.

Meteo

Continuem afectats per l’entrada de masses d’aire humides atlàntiques. Avui dimecres
tindrem  una petita treva, continuaran les nevades febles durant el matí i pot obrir-se
el cel durant la tarda. Al vespre esperem el pas d’un front càlid molt desgastat que
farà pujar la temperatura de forma notable. 
Demà dijous el matí serà tranquil a l’espera d’un nou front fred que ens arribarà a
darrera hora de la tarda, amb nevades moderades baixada de la temperatura i
reactivació del vent del nord-oest.
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