
L’absència de canvis en la meteorología fa que hi hagi pocs canvis a la neu: els allaus de lliscament, de fons, són
l’unic problema que trobarem a la neu. Es produeixen en major nombre a partir de migdia, i afecten vessants amb
poca rugositat (herbosos en general) que encara no s’hagin purgat.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments L’activitat s’ha vist reduida els darrers dies, més que res perquè n’han caigut
tants que ja no queda neu als llocs més favorables. L’activitat s’ha desplaçat

cap a llocs menys habituals, vessants obacs i cotes més altes. En general són
de mida insuficient per colgar una persona, però en el terreny apropiat és fácil
que se’n produeixi algun de mida superior, format a més per neu molt densa i
destructiva. Estigueu a l’aguait dels vessants de més de 35º que no s’hagin

purgat, especialment a partir de migdia. Les esquerdes de fons sovint acaben
desencadenant una allau, no us entretingueu allà sota.

Estat de la neu
Els gruixos a 2200 m són els normals per l’època, entorn als 80-100 cm als llocs arrecerats. Hi ha neu des del fons de vall, però a les solanes amb fort pendent la neu
ha desaparegut fins als 1500 m, per fusió o per lliscament. Les zones ventades, prop dels cims i al límit sud de la vall, están molt erosionades i sovint no tenen prou gruix
per lliscar. La qualitat de la neu és molt variable, però es manté sorprenentment pols als llocs obacs, mentre que a les solanes s’encrosta a la nit i fon durant el dia.

L’estructura de la neu és molt bona i forta, sense debilitats internes, excepte la humidificació dels primers centímetres sobre el terra, el que està causant l’activitat
d’allaus de lliscament.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Poques variacions respecte a dies anteriors. L’anticicló s’estén des d’Iberia fins al mar Negre, amb presions molt elevades. Calor, sol, vent del sud i ambient sec, com
les darreres dues setmanes. Potser dissabte viurem una jornada una mica diferent, però ja en parlarem al butlletí de demà.

Predictor: Ivan Moner

Patrocinen:

 Emés el 12/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 12 i 13/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

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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