
Encara és possible l’activitat natural d’allaus de lliscament en vessants drets i herbosos que encara no hagin caigut.
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Lliscaments L’activitat natural d’allaus de lliscament és una situació fixe des de l’inici de les
nevades. La base del mantell està humida degut al contacte amb el terra encara
calent. Això afavoreix el lliscament de tot el mantell, i provoca la caiguda natural
d’allaus de fons.

El terreny llis amb febles anclatges (herba, roca llisa) és el més favorable pels
lliscament. La radiació solar i els canvis de temperatura incrementen el
lliscament.

Tot i que ahir l’activitat de lliscaments ja va anar a menys perquè molts vessants
propensos ja han caigut, encara és una situació a vigilar, sobretot en vessants
solans a cota alta.

Aneu amb compte amb les esquerdes de fons, aquestes indiquen que l’allau
pot produir-se en qualsevol moment.

Estat de la neu
La neu és present des del fons de la vall, i suficent per posar-se uns esquís o taules excepte en vessants solans de més rugositat. Els gruixos són excepcionals en
aquest inici de temporada. A 2200 m hi ha 100-150 cm, amb acumulacions superiors en zones favorables. Les crestes i carenes exposades al vent del nord es troben
erosionades. La neu en superficie és pols, molt tova en zones protegides, més apretada en zones on el vent ha treballat.

Les successives nevades han anat assentant formant un mantell força homogeni, amb perfil de dureses piramidal i sense capes febles significatives.

Excepte en les cotes més altes, la base està humida degut al contacte amb el terra.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui és el darrer dia anticiclònic, amb temps estable, cel serè i vent fluix de nord. Les temperaturas mínimes són força baixes, amb lleugera inversió tèrmica. Al vespre el
cel es taparà ràpidament i començarà a nevar de matinada. Dissabte creua un front fred, que pot deixar-nos de 30 a 40 cm de neu nova, amb vent fort del N i descens de
les temperatures.
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Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució
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Butlletí Perill d'Allaus
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