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Vàlid 26 i 27/12/2018

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Tot i que el paisatge el veiem blanc, les possibilitats d’activitat amb bones condicions es limiten a zones herboses altes i obagues. Tant sols a migdia
ens caldrà vigilar amb purgues humides que encara podem desencadenar en solanes altes i molt dretes. També en obagues altes pot quedar alguna
placa vella de petites dimensions, que sense capacitat per enterrar-nos, ens pot fer caure sobre la gran quantitat de roques que hi ha a la majoria de
vessants.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu a les solanes dretes s’humiteja al llarg del dia �ns al terra i és a partir de llavors quan podem desencadenar petites allaus de neu humida. En
terreny trampa una petita caiguda pot tenir conseqüències inesperadament greus.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques super�cials es troben majoritàriament estabilitzades per la transformació del mantell que ha arribat �ns a la capa feble persistent. Tan
sols en obagues molt altes i terreny molt procliu pot quedar alguna acumulació susceptible al desencadenament accidental.

Estat de la neu

Tot i tenir gruixos molt per sota de la mitjana per l’època de l’any, en obagues amb terreny llis podem lliscar
sense gaires restriccions per sobre dels 2000 m. Aquest gruixos no superen els 30 cm a les estacions
automàtiques a 2200 m. 
A les solanes altes el cicle fusió regel es continua produint, en canvi a les obagues la superfície de la neu es
sol presentar força encrostada i només a cotes molt altes podem trobar alguna raconada amb neu super�cial
sense cohesió. Les capes febles existents es troben ben estabilitzades per aquestes crostes super�cials.

Meteo

L’anticicló continua ben fort a sobre la Península i pocs canvis s’endevinen per als
propers dies. La isozero es mantindrà per sobre dels 3000 m però amb tendència a
baixar a mida que ens acostem al cap de setmana. El vent bufarà feble.

24h. 48h.
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