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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Som davant d’uns quants dies plenament primaverals, amb cicles de fusió-regel diaris que seran els que marcaran l’estratègia de circulació. De
moment només esperem que es mobilitzi la capa més super cial caiguda el cap de setmana i a partir de migdia les purgues podran afectar a la
major part de cotes i orientacions. Cal circular amb precaució en terreny exposat per minimitzar les conseqüències d’una petita caiguda.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de mig matí les altes temperatures ja faran que es mobilitzi la na capa de neu més super cial, començant per les orientacions E i acabant
a qualsevol orientació. Els vessants més drets són els que es continuaran purgant amb més facilitat, tal i com varen fer-ho ja ahir. Tot i que no
esperem allaus prou grans per a que puguin tapar-nos, vigilem quan circulem per terreny exposat a partir de migdia, pensant sempre en les
conseqüències d’una caiguda.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

De forma molt aïllada i gairebé residual, es mantenen petites acumulacions del cap de setmana en obagues molt protegides  i que podrien trencar-
se al nostre pas. Tot i que la probabilitat és molt baixa i no tenen capacitat per a tapar-nos, en terreny dret i exposat  podrien provocar-nos una
caiguda amb lesions greus.

Estat de la neu

La cota de neu esquiable es manté als 1600 m en obagues i prop dels 2000 m en solanes i els gruixos són
lleugerament inferiors a la mitjana en aquesta època de l’any. Els 5 o 10 cm de neu nova de fa 3 dies es
situen sobre un mantell vell i endurit però que es transformarà al llarg del dia en la majoria d’orientacions. 
De moment no patim per les capes persistents profundes que estan ben adormides, esperant que la humitat
penetri prou per activar-les.

Meteo

Continuen les condicions anticiclòniques que ens acompanyaran durant bona part de
la setmana. El domini del sol serà gairebé total, amb núvols alts més abundants avui.
Les temperatures seran molt semblants a les d’ahir amb iso0 mantenint-se per sobre
dels 3000 m. Poc vent i de direcció variable a cotes altes.
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