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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui no es recomana fer activitat d’alta muntanya. Hi ha acumulacions de neu nova mobilitzable del voltant de 100 cm i prop dels cims els gruixos
són majors per efecte del vent del nord. Esperem que hi hagi activitat d’allaus de mida mitjana que poden arribar als fons de vall. El perill accidental
es manté molt alt i en qualsevol orientació i podem desencadenar plaques de les que ens serà molt difícil escapar i amb capacitat d’enterrar-nos en
terreny obert. Limitem les sortides a moure’ns per zones boscades i pendents de menys de 30 graus.

Neu recent i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Durant els darrers 3 dies ha estat nevant de forma continuada i amb vent fort del nord i nord-oest. Avui esperem que es produeixin allaus naturals
de mida mitjana amb àmplies cicatrius que poden superar els 100 cm de gruix i que amb facilitat arribaran a fons de vall. La pujada de temperatura
prevista provocarà una estructura inversa de la neu (més pesada en superfície) que agreujarà la inestabilitat. A cotes altes i prop dels cims les
plaques de vent són molt gruixudes i es mantenen també molt fràgils.

Cal evitar fer activitat per terreny obert, controlar el gruix de neu en tot moment i no travessar vessants exposats amb possible activitat natural.

Estat de la neu

El mantell és continu per sobre dels 1000 m amb gruixos a 2200 m que es situen entre els 100 i 160 cm. El
vent ha provocat acumulacions que en llocs favorables per sobre del límit del bosc poden superar els 200 cm
de neu nova. Durant el matí la neu que caigui per sota els 1800-2000 m serà molt pesada i ho farà sobre
nivells poc cohesius i freds. A les obagues per sobre dels 2000 m hi ha nivells febles (neu sucre) enterrats
actius.

Meteo

La successió de fronts del nord ens continuen afectant avui ja per darrer dia. Avui es
mantindrà la nevada moderada amb cota pujant cap als 1500 m a migdia.  Es podrien
acumular uns 60 cm més de neu nova durant el dia. El vent bufarà fort del nord. Al
vespre un nou front fred del nord-est farà baixar de nou la cota per sota dels 900 m i
les nevades es mantindran ns a darrera hora de dimarts ja febles. El vent continuarà
bufant fort del nord.
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