
La nevada va ser encara més minsa del que ens esperàvem, així que el butlletí torna on l’havíem deixat: les allaus de
lliscament tornen a ser l’únic protagonista. Queden pocs vessants per purgar, així que esperem poca activitat. La
que hi hagi es concentrarà a la tarda, a cotes altes dels vessants assolellats i per suposat en vessants de poca
rugositat, sobretot herbosos. La neu implicada pot ser suficient per colgar a una persona.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments Les temperatures elevades que s’esperen i la forta insolació reactivaran els
lliscaments de neu humida en vessants assolellats. Els llocs més favorables

estan totalment desprovistos de neu, així que l’activitat es desplaça cap a
vessants més alts i menys habituals.

La neu implicada és molt densa, així que a més d’enterrar-nos aquestes allaus
poden causar-nos traumatismes amb facilitat. No us entretingueu sota
esquerdes de lliscament, i eviteu els vessants esmentats a partir del migdia.

Estat de la neu
En els llocs de poc pendent o obagues hi ha neu per lliscar des del fons de la vall, mentre que a les solanes s’ha anat retirant per fusió i lliscament, en general hi ha neu
a partir dels 1500 m. Els gruixos són els habituals per l’època. La petita nevada d’ahir es va situar per sobre d’una superfície rugosa i encrostada a les solanes, i de pols
molt envellit a les obagues. Per sota dels 1600 m la pluja va humitejar la superfície de la neu i el fred l’ha encrostat aquesta nit
L’estructura de la neu és forta i sòlida, sense debilitats internes destacables. La base de la neu està humida fins als 2200 m a les obagues pel fet que la primera nevada
es va produir amb el sòl calent, el que ha causat la intensa activitat de lliscaments de les passades setmanes.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui i demà tornem a la calma anticiclónica que ha caracteritzat les darreres setmanes. Les temperatures tornen a enfilar-se, situant la isozero de nou als 3000 m,
l’ambient será sec, el vent en calma i el cel ben seré.

Predictor: Ivan Moner

Patrocinen:

 Emés el 15/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 16 i 17/12/2013

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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