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Vàlid 19 i 20/01/2019

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

A les portes d’una setmana amb canvis importants, continuem amb una situació que frega el favorable. Només podem fer activitat amb garanties en
obagues per sobre dels 2000 m. En aquests indrets hi ha plaques febles persistents que són molt difícils de desencadenar. De totes formes cal que
extremem les precaucions quan la circulem  en terreny complex i exposat, doncs la presència de nombrosos a�oraments rocosos poden agreujar
qualsevol caiguda.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els nivells de neu poc cohesius enterrats a les obagues altes ja no es mostren gairebé actius amb testos d’estabilitat negatius i força dies sense
indicis d’inestabilitat. De tota manera cal vigilar en indrets molt exposats on una petita caiguda podria tenir fortes conseqüències per la presencia
de molts obstacles rocosos presents a la muntanya.

Estat de la neu

Una �na capa de neu recent sense cohesió es disposa sobre els 20-30 cm de neu que per sobre dels 2200 m
es mantenen força cohesionats. A les solanes continuem sense poder fer activitat. 
A les obagues altes, internament i de forma discontinua, es manté una capa de cristalls grossos i angulosos
amb poca reactivitat per la falta de càrrega de neu i que gairebé no representa un problema d’inestabilitat.

Meteo

Avui dissabte tindrem un matí amb cel variable i ullades de sol. De cara al vespre ja
ens afectarà una petita borrasca per l’oest amb nevades febles i temperatures que
pujaran una mica dins l’ambient fred. Demà diumenge el cel continuarà tapat amb
nevades que poden anar intensi�cant-se al llarg del dia amb cota de neu cap als 1000
m. El vent girarà a nord i bufarà moderat als cims.

24h. 48h.
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