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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La nevada ha acumulat en poques hores un gruix crític de neu recent a totes les cotes i orientacions, complicant l’estabilitat del mantell de neu. Al
problema de neu recent, s’hi sumarà el vent de sud que afegirà el problema de neu ventada per sobre del bosc. Avui toca fer un pas enrere i escollir
terreny petit i protegit per gaudir d’aquesta incursió hivernal amb seguretat i èxit.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

La nevada ha acumulat en poques hores ns aquesta matinada 30 cm de neu recent, i ho ha fet amb canvis de temperatura, de velocitat i direcció
del vent. Aquestes són les condicions ideals perquè s’hagin format plaques toves però fràgils àmpliament distribuïdes en totes les orientacions i
terreny prou obert. Aquestes seran avui fàcils de desencadenar a mesura que incrementem el pendent i la forma del vessant sigui favorable (convex,
sense suport,…) i poden atènyer una mida su cient com per enterrar-nos. 
Durant la nevada ja pot haver-se produït activitat natural de purgues de neu recent, i si es donen clarianes al llarg del dia, poden produir-se de
noves en terreny prou inclinat i favorable a incorporar neu.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb l’entrada de vent fort de sud previst per aquest matí el conjunt de neu recent més la nevada de dimecres començarà a mobilitzar-se i formar
noves plaques de neu ventada. El vent actuarà per damunt del límit del bosc i sobretot en cotes altes i les acumulacions se situaran en sotavents
del vent de sud, principalment vessants obacs. Al ser de nova formació, serà molt fràgils i fàcils de desencadenar de forma accidental i també poden
caure de forma natural en indrets molt favorables, implicant prou neu per colgar-nos.

Estat de la neu

La nevada ha deixat uns 20 cm de neu humida al fons de vall i 30 cm de neu seca per sobre els 1500 m. Les
estacions a 2200 m registren gruixos de 140 a 175 cm. Aquesta darrera nevada en solanes s’ha dipositat
damunt de neu crosta, mentre que en obagues ho ha fet damunt de la nevada de dimecres, més freda, seca i
incohesiva i per sota una crosta molt dura. Aquesta estructura, amb el factor agreujant del vent de sud, és la
més preocupant pel què fa a la inestabilitat de les plaques que s’hagin format i puguin continuar formant-se
avui, ja que poden atènyer talls de gruix important i amb capacitat de propagació.

Meteo

La llevantada continua activa ns avui migdia, amb cel tapat i nevant feblement (5-10
cm més), sobretot prop dels límits est i sud. La iso0 a 1500 m i la cota de neu prop del
fons de vall. El vent que ara bufa de l’est girarà a sud i bufarà fort. A la tarda s’obriran
clarianes però sense fer net. Demà diumenge tindrem un dia força assolellat però amb
núvols, vent de sud no tant fort i el més destacable serà la pujada de la temperatura,
amb la iso0 remuntant per sobre els 2000 m.
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