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Hi ha una situació ben diferenciada entre les obagues i les solanes. A les primeres, vessants N i sobretot NE per
sobre dels 2000 m, hi ha plaques que el vent ha format i que són encara facils de desencadenar per un esquiador. En
llocs favorables a l’acumulació de neu pel vent i en terreny amb trampes tenen mida suficient per enterrar una
persona. Als vessants assolellats, en canvi, predomina un a situació de neu humida. Aquesta tarda esperem allaus de
sortida puntual i lliscaments de fons per sota dels 2200 m, puntualment prou grans per enterrar una persona. Demà
aquesta situació s’agreuja i es generalitza.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les plaques formades els darrers dies amb la neu nova i el vent de NW i SW
s’han estabilitzat bé a les solanes però es mantenen fràgils on el sol no ha
escalfat. El pas d’un sol muntanyenc pot fer-les caure avui, i puntualment moure
prou neu per enterrar-lo.

Atenció al canviar d’orientació, d’exposició al vent o al anar pujant de cota. Els
canvis en la estabilitat poden ser molt abruptes en aquestes situacions. Feu
atenció quan observeu signes d’acumulació de neu pel vent en terreny obac i
més si és alt. Eviteu terreny amb conseqüencies greus en aquests vessants.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La calor i la insolació al llarg del dia d’avui, però sobretot demà amb l’ambient
saturat i càlid que es preveu, provocaran la caiguda d’allaus superficials de neu
humida i d’allaus de lliscament de fons. Les cotes i altituds indicades per les
icones es refereixen a avui, demà la situació es pot generalitzar a totes les cotes
i orientacions.

Eviteu tereny procliu als lliscaments (llis i de fort pendent) a partir del migdia i al
llarg de tota la jornada de demà. No romangueu en zones canalitzades a partir
d’aquest migdia.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1200-1300 m a les obagues i dels 1500 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 y del sol és força bona.

Les úniques debilitats destacables del mantell són molt superficials i lligades a la neu nova. No existeixen nivells febles persistents enterrats en el primer metre de neu. 
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.
Aquest dematí l’esperem força assolellat, però a partir de migdia s’anirà tapant i a la tarde esperem alguna precipitació molt feble (1-3 mm) de neu per sobre dels 2000
m. El vent bufarà moderat de l’oest. Demà ens afectarà des dels sud una massa d’aire humida i molt càlida. Esperem vent fort del sud-oest, ambient emboirat però
sense precipitació i isozero pujant cap als 3200-3500 m.

 Emès el  13/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 13/2/2014 i 14/2/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques observacions de neu.

Butlletí perill allaus
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