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

Després de força dies sense neu, aquesta nit s’han acumulat uns 20 cm de neu nova amb temperatures baixes i vent que ha estat molt efectiu prop
dels cims. Avui serà fàcil desencadenar purgues i plaques de neu nova i amb capacitat d’enterrar-nos en terreny trampa. Cal circular amb molta
atenció per terreny exigent i complex valorant en tot moment el gruix de neu nova i evitant zones amb forta exposició.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 15-25cm de neu nova caiguts durant aquesta nit es mantindran fràgils durant tota la jornada i a les obagues es disposen sobre nivells de neu
sucre força extensos. A més, a mida que pugem de cota les acumulacions poden ser més grans degut a l’acció del vent. En terreny dret podem
provocar purgues i plaques de neu recent que en terreny favorable poden enterrar-nos amb facilitat. Plani�quem bé les nostres sortides i mal�em-
nos de vessants on encara s’hi veuran força a�oraments rocosos.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En obagues per sobre dels 2000 m la neu nova es disposa sobre nivells de neu sucre poc cohesius que d’activar-se podrien donar llocs allaus de
prou entitat per a enterrar-nos en terreny obert. Evitem vessants molt drets i valorem les conseqüències que podria tenir una placa en vessants
grans on podríem provocar plaques amb gran propagació.  

Estat de la neu

Per sobre dels 2000 m s’ha acumulat una mitjana de 20 cm de neu nova afectada pel vent a cotes altes. En
solanes la neu ha caigut sobre el terra i prou just ha tapat la rugositat del terreny, en obagues ho ha fet sobre
nivells poc cohesius que es podrien mostrar actius en les properes hores. Internament es conserven capes de
cristalls molt grossos que no creiem que puguin activar-se amb la càrrega actual.

Meteo

Es mantindran les precipitacions febles de neu a totes les cotes �ns a migdia quan
poden obrir-se clarianes. La temperatura anirà a la baixa i el vent bufarà moderat del
N.

Demà el cel el tindrem tapat i a migdia ens començarà a afectar un front actiu del NW
que ens podrà deixar entre 20 i 30 cm de neu nova �ns a mitja nit per sobre dels 1000
m. El vent es reforçarà del NW i serà fort al límit sud de l’Aran.

24h. 48h.
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