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L’estabilitat del mantell és en general força bona i el gruix de neu recent quasi no representa un problema. Amb la
insolació i la pujada de la temperatura poden produir-se petites allaus superficials de neu recent humida, que en
terreny trampa poden agreujar-nos les conseqüències. D’altra banda, amb una distribució isolada, en cotes altes i
obagues, encara pot romandre activa alguna placa de vent vella, difícil de desencadenar, però en cas de fer-ho el
potencial destructiu és força més elevat.

Neu humida

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La nevada ha acumulat uns 15 cm de neu nova, inicialment amb vent fort de sud
i ahir diumenge quasi sense vent. Aquesta neu és molt freda i lleugera, i avui
primer dia de sol i remuntada de la temperatura, pot donar lloc a petites allaus
superficials de neu recent humida en vessants assolellats de forta inclinació, i
especialment sota punts foscos com arbres, roques,… També podem provocar
purgues amb els esquís en terreny molt dret i convex, i si ho fem en terreny
trampa com per exemple canals les conseqüències poden ser més greus.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

En vessants obacs, protegits i elevats de forma isolada encara es manté activa
alguna placa de vent vella, degut a la presència de nivells de neu recent poc
transformada de la setmana passada. La probabilitat de desencadenament és
baixa, però en terreny favorable (forta inclinació, convex, sense suports,…) pot
donar lloc a una placa gruixuda i dura. La neu nova pot dificultar-nos la
identificació d’aquestes plaques.

Malfieu-vos d’aquest tipus de terreny. Si sabeu fer tests d’estabilitat, us
recomanem que els utilitzeu per valorar l’estabilitat del vessant per on voleu
passar.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per esquiar amb continuïtat a partir dels 1400 m a les obagues i dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a cotes mitges i altes es mantenen força
superiors a la mitjana per l’època. A cotes baixes, el mantell de neu es troba internament humit, però en superfície ha anat encrostant. Aquesta nova crosta de fusió i
regel la trobarem al menys en cotes de 2300 m o superiors.

Els 15 cm de neu nova fan que les condicions d’esquí per avui siguin molt bones. L’ambient primaveral dels darrers dies ha compactat i estabilitzat de manera molt
eficaç les acumulacions de neu ventada de la setmana passada. Tot i així hem observat que de manera isolada en vessants obacs, alts i protegits, encara persisteixen
nivells de neu nova poc transformada (granulada, agulles, …) actius.

A la part mitja i inferior del mantell es troben dues crostes dures i prominents que confereixen molta estabilitat. Adjacent a les crostes, hi ha nivells de cristalls facetats de
menor cohesió, però la sobrecàrrega necessària per fer-los actius és molt gran i per tant per ara no ens preocupen.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
La borrasca ja s’allunya, i aquesta nit ha quedat completament serena, fent caure la temperatura a valors negatius fins al fons de la vall. Avui lluirà una bonica finestra
anticiclònica: dia radiant el matí, amb alguns núvols alts i mitjans a partir de migdia. El vent serà fluix de sud-oest, i la temperatura pujarà durant el dia (isozero a 2200-
2400 m a final del dia). Demà matí el cel estarà força tapat. A partir de mitja tarda pot nevar feblement amb cota de neu a 1600 m i vent fluix del nord-oest.

 Emès el  17/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 17/2/2014 i 18/2/2014

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

Confiança en la predicció meteo.
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Predictor: Montse Bacardit Patrocinen:


