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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Les condicions d’avui no són favorables per a fer activitat de muntanya. Oblidem-nos de buscar terreny complex o exigent si no tenim molta
experiència . La nevada moderada que tindrem durant tot el dia, la poca visibilitat i el vent fort faran augmentar els problemes de neu ventada i neu
recent que anem arrossegant aquest dies. En terreny de més de 30 graus podrem desencadenar plaques que s’aniran fent més grosses amb el pas de
les hores i que ja ens podrien enterrar en terreny obert. Cal ser molt restrictius en els nostres objectius. Moure’ns per zones boscades i amb poc
pendent pot ser una bona opció per avui.

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

Els gruixos de neu nova mobilitzable van augmentant amb el pas de les hores i en cotes mitges protegides del vent del nord ja tenen prou entitat
per a enterrar-nos amb facilitat en terreny favorable com zones canalitzades. Durant la circulació caldrà fer una valoració continuada del gruix de
neu nova i evitar terreny exposat.

Estat de la neu

Trobem neu a totes cotes i gruix su cient per lliscar a partir dels 1000 m, amb gruixos a 2200 m que oscil·len
entre els 60 i 100 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.

Meteo

Continuem sota els efectes de les masses d’aire humides y fredes que arriben del nord
i nord-oest. Avui el dia es mantindrà tapat amb nevades continuades a totes les cotes.
Es poden acumular entre 40 i 60 cm de neu nova segons els models. El vent
continuarà fort del nord, més intent a l’extrem sud. Durant la matinada de dilluns
s’intensi carà la nevada amb una pujada de la cota de neu als 900 m. El vent seguirà
bufant de nord molt fort als cims.
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