
Les plaques velles han quedat ben estabilitzades en la gran majoria de vessants, així que el principal problema avui
són les petites acumulacions de neu nova que el vent del sud ha format en llocs molt favorables a l’acumulació. Són
força fàcils de desencadenar però no tenen mida suficient per enterrar una persona en terreny obert. L’activitat
d’allaus de lliscament es limitarà avui a els vessants més favorables i assolellats, i de mida molt petita.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Hi ha diferents generacions de plaques, però les úniques que estan donant lloc
a allaus i a tests positius són les formades les darreres 48 hores, amb els 15
cm de neu nova i el vent moderat del sud. Alguna ha caigut espontàniament i
d’altres de manera accidental, i és molt fàcil que ho continuïn fent, però només
representen un perill associades amb terreny trampa. A cotes altes i obagues i
terreny molt dret, convex i sense suports encara sembla possible desencadenar
alguna placa vella, molt més grossa i destructiva.

Atenció a les vessants obagues i amb conseqüències greus en cas d’allau on
s’observin signes d’acumulació de neu pel vent , especialment si es tracta de
terreny molt dret , convex i sense suports.

Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Avui esperem poca activitat natural d’aquestes plaques de fons a partir del
migdia. Seran més abundants però implicaran poca neu a cotes baixes, mentre
que entre 2000 i 2200 puntualment poden moure prou neu per enterrar una
persona.

Recordeu que sovint, encara que no sempre, aquestes allaus van precedides
per l’obertura d’esquerdes de fons. No us entretingueu en terreny favorable a
aquestes allaus.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1300 m a les obagues i dels 1600 a les solanes. Tot i que l’acció del vent ha estat molt important, els gruixos a cotes mitges i altes
són excepcionals i la qualitat de la neu als llocs arrecerats del vent del S és molt bona.

Les úniques debilitats destacables del mantell són molt superficials i lligades a la neu nova. Les capes de neu ventada enterrades durant la setmana s’han enfortit i
homogeneïtzat.  A més profunditat hi ha dos crostes prominents, una de les quals ha desenvolupat neu sucre per sota, però estan massa profundament enterrades per
reaccionar a les sobrecàrregues

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui esperem un dia força ennuvolat, sobretot per mitjos i alts. Hi haurà alguna precipitació feble durant el matí al límit sud (1-5 mm), de neu per sobre dels 1800-2000 m.
El vent serà moderat del sud-oest, amb algun cop fort. Durant el vespre s’asserenarà i la temperatura baixarà. El diumenge es mantindrà parcialment ennuvolat i amb
menys vent, fins que a la tarda un nou front del sud-oest reforci el vent i deixi el cel cobert.
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Patrocinen:

 Emès el  8/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 8/2/2014 i 9/2/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Bones dades de neu i previsió meteo fiable.

Butlletí perill allaus
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