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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Dia primaveral i bona estabilitat de la neu. Aquest és el resum de la situació actual on tant sols esperem una esporàdica activitat de purgues
humides en vessants drets i assolellats a partir de migdia. Cal adaptar els horaris de les nostres sortides. Començar per orientacions est i sud i
acabar amb oest i nord pot ser una bona tàctica. A les obagues altes encara podrem trobar una na capa de neu seca i poc cohesiva sobre base dura
que ens permetrà fer bons girs.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de mig matí les altes temperatures ja faran que es transformi la part super cial de la neu, començant per les orientacions E i acabant a
qualsevol orientació. Per sota dels 2000 m la neu s’arriba a humitejar ns a la base. Els vessants més drets són els que es podran purgar amb més
facilitat. Tot i que esperem que aquesta activitat sigui molt limitada, vigilem quan circulem per terreny exposat a partir de migdia, pensant sempre
en les conseqüències d’una caiguda.

Estat de la neu

Trobarem neu continua en obagues per sobre dels 1600 m i dels 2100 m en solanes. Els gruixos estan prop
dels 150 cm a 2200 m, valors una mica per sota de la mitjana per aquesta època de l’any. En obagues altes,
els 5 a 10 cm caiguts el cap de setmana es mantenen secs  in cohesius i encara força continus. A les solanes
domina el cicle fusió-regel que per sota dels 2000 metres afecta a tot el gruix de neu. 
Internament en obagues per sobre dels 2200 metres trobem capes febles (neu sucre) força enterrades que no
ens faran patir ns que la humitat les afecti i pugui reactivar-les.

Meteo

L’anticicló de les Açores ens abraçarà uns dies més assegurant un temps estable i
primaveral. La nit de divendres a dissabte però, una cua de front farà que augmentin
els núvols. Les temperatures es mantindran molt semblants o una mica més baixes i
el vent bufarà de l’oest en general uix.
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