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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Després de les febles precipitacions dels darrers dies tornem a la rutina que ens porten els dies primaverals. La forta insolació farà que hi hagi
purgues que afectaran a la na capa de neu nova a totes les cotes i orientacions. A cotes altes alguna placa de vent encara la podríem activar al
nostre pas, sense capacitat d’enterrar-nos però sí de provocar-nos alguna caiguda amb conseqüències en terreny exposat.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de mig matí les altes temperatures ja faran que es mobilitzi la na capa de neu nova, començant per les orientacions E i acabaran a
qualsevol orientació. Els vessants més drets són els que es purgaran amb més facilitat tot i que no esperem allaus prou grans per a que puguin
tapar-nos. Vigilem quan circulem per terreny exposat i pensem en les conseqüències de una caiguda.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

S’han format plaques de vent prop dels cims i orientacions E i SE que encara a primera hora d’avui poden trencar-se al nostre pas encara que no
esperem grans propagacions i difícilment ens podrien arribar a enterrar. Cal però vigilar si sota tenim un espadat o zones trampa on sí que els danys
podrien ser majors.

Estat de la neu

La inestabilitat s’ha desplaçat cap al sud de la Península. El vent bufarà del N avui i girarà a S-SE  demà, en
general uix. Dominarà l’ambient assolellat amb alguns núvols demà a migdia. Les temperatures s’en laran
força i la iso0 tornarà a situar-se per sobre dels 3000 m.

Meteo

Avui es mantindrà tapat, amb la nuvolositat retinguda a les nostres muntanyes, però
les precipitacions ja no deixaran gruix. Les temperatures tiraran amunt, amb vent
suau girant al nord-est.

Demà torna l’anticicló i la calor, amb l’isozero prevista per sobre dels 3000 m.
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