
El mantell no presenta signes d’inestabilitat. Residualment encara es podria produir algun lliscament aïllat a partir de
migdia en les solanes herboses. A les obagues ja fa dies que no detectem símptomes de que les plaques es puguin
trencar al pas d’una persona, però de totes formes, cal mantenir la prudència en terreny trampa on una petita purga
podria comprometre la nostra seguretat.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments Ahir no varem observar activitat espontània d’allaus. La lleu repuntada de la
temperatura prevista per avui, ens fa considerar de nou la possibilitat de que
pugui haver algún lliscament en solanes,  terreny herbós i pendent fort.

Tot i les condicions d’estabilitat no baixem la guardia, circulem sempre
mantenint els bons hàbits a la muntanya i extremem  les precaucions en terreny
trampa on una petita purga podria tenir grans conseqüències.

Estat de la neu
Podem calçar els esquís des del fons de vall. Els gruixos que en molts casos superen els 100 cm es situen clarament per sobre de la mitjana per l’època. A les solanes
la neu està endurida al matí i es transforma superficialment a partir de migdia. Les obagues es mantenen fredes i amb neu molt lleugera que permet fer grans
esquiades. Al límit sud de l’Aran, l’acció del vent de la setmana passada, fa que la distribució sigui més irregular.

Internament el mantell es troba estable. Hi ha algunes capes internes amb menys cohesió que no es mostren reactives als testos. El fred va penetrant cap a la base i
endurint els primers centímetres que en contacte amb el terra es trobaven humits.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continuem encara sota el domini de l’anticicló centrat a França i que avui transitòriament ens enviarà una glopada d’aire una mica més fred. Demà dissabte tornarem a
les temperatures suaus que hem tingut durant la setmana.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emés el 7/12/2013 a les 8:00  Vàlid per 7 i 8/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

Recomanació 24h. Perill 24h. Perill 24h.

FEBLE

Incertesa

Perill 48h.

FEBLE

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de de neu i la predicció meteorològica.

Butlletí Perill d'Allaus
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