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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Un dia més de nevada, mala visibilitat i vent fort a cotes altes que ens limitaran força les possibilitats d’afrontar sortides segures en terreny exigent
i complex. La inestabilitat es concentra a sotavents de les cotes altes i a cotes mitges obagues on les plaques de vent continuaran creixent i es
trencaran amb molta facilitat al pas d’una persona. Cal ser molt restrictius en els nostres objectius, preparar bé les sortides  i circular pendents de la
inclinació del terreny i evitant convexitats.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de vent per sobre dels 2000 m aniran augmentant de gruix i es mantenen molt fràgils. A cotes altes orientades de est a sud s’han
generalitzat, i en obagues es disposen sobre nivells poc cohesius (neu sucre) que poden activar-se al nostre pas i donar lloc a plaques que en
terreny favorable ens podrien arribar a enterrar.  Cal circular amb molta precaució escollint bé l’itinerari, evitant convexitats i vessants drets on la
neu nova  a més, taparà les evidencies de la seva presencia.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Durant el dia d’avui i sobretot demà en cotes mitges protegides del vent de nord, el gruix de neu nova anirà augmentant i podran desencadenar-se
 petites purgues i plaques toves que poc a poc guanyaran entitat i en terreny molt favorable com zones canalitzades ens podran arribar a enterrar.
Durant la circulació caldrà fer una valoració continuada del gruix de neu nova i evitar zones on una caiguda pugui tenir conseqüències greus.

Estat de la neu

Hi ha su cient neu per lliscar per sobre dels 1000 m amb gruixos a 2200 m que oscil·len entre els 50 i els 70
cm. El vent ha bufat fort per sobre del límit del bosc i ho continuarà fent, de forma que la distribució de la
neu es molt irregular i trobarem llocs amb acumulacions noves que fàcilment superin els 100 cm. A les
obagues per sobre dels 2000 m, sota la neu nova es mantenen de forma discontinua nivells de neu sucre que
es mostren actius als tests d’estabilitat i han estat l’origen petites plaques accidentals.

Meteo

Continuarem encara dos dies més sota els efectes de les entrades molt fredes  i
humides atlàntiques amb nevades continuades a totes les cotes. Avui s’esperen uns 10
cm de neu nova encara amb vents forts de component nord. Demà  diumenge les
nevades s’intensi caran durant tot el dia i ns a darrera hora els models més
optimistes apunten que s’hagin acumulat entre 50 i 60 cm de neu nova. El vent es
mantindrà fort i molt fort a les cotes més altes i el límit sud.
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