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Vàlid pel 23 i 24/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

No estem gens acostumats a haver de conviure amb un problema de CAPES FEBLES PERSISTENTS. Amb una distribució especí ca i poc evident
d’apreciar la pols-reciclada que  ens va deixar esquiar en un inici de temporada molt escàs de neu, un cop enterrada s’ha convertit en un enemic a
témer i a evitar! El missatge no ha canviat respecte fa molts dies: en les obagues protegides, les plaques es mantenen inestables i fràgils per les
capes febles persistents enterrades. D’altra banda, l’activitat de lliscaments basals continuarà avui i els propers dies mentre els vessants típics
disposin de gruix de neu su cient per despenjar-se.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En els vessants dels quadrants nord i est hi han PLAQUES INESTABLES I FRÀGILS que reposen damunt d’una CAPA FEBLE PERSISTENT de neu sucre
o sal grossa enterrada des del 10 de gener. Aquestes plaques necessiten terreny favorable a la iniciació i al desencadenament (pendent >35º,
convex, no suportat, placa poc gruixuda), però en cas de fer-ho, poden donar lloc a allaus de talls gruixuts i amples, i potencial per tapar-nos amb
facilitat. En els darrers dies s’han produït diversos desencadenaments accidentals de placa que afortunadament no han tingut conseqüències.  En
vessants de menor pendent, és MOLT FÀCIL provocar WOUMFS i ESQUERDES amb propagació. La nevada feble d’ahir i avui ens fa MOLT DIFÍCIL
APRECIAR LES PLAQUES, ja que no podem distingir-les de les zones arrasades pel vent on hi a ora una dura crosta.

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la boira i humitat elevada, i les temperatures més suaus respecte dies previs, encara és més important l’activitat de lliscaments basals o
esquerdes de fons. Aquestes plaques de fons que deixen el terra al descobert es donen en vessants solans de fort pendent, herbosos i amb el terra
no gelat previ a la nevada. Tingues present els vessants d’aquestes característiques i evita’ls si encara no han purgat. Aquest tipus d’allaus, cauen
quan volen, encara que no faci sol ni calor.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall amb gruixos a 2200 m d’uns 100 cm, zones de citàries a sobrevent i
acumulacions gruixudes en sotavents. Amb la feble nevada, hi ha una na capa de neu nova lleugera i
caiguda sense vent, damunt d’un mantell encrostat o ventat en solanes i sotavents, o pols en obagues
protegides. Aquesta neu recent, justament en les obagues arrecerades de cotes mitges i altes, emmascara les
plaques que reposen damunt de les capes febles persistents.

Meteo

La baixa del Mediterrani occidental causa avui les darreres pluges i nevades al nord-
est de la Península i a partir de la propera matinada ja es retira mar endins. Avui es
mantindrà el cel tapat tot  el dia, amb humitat elevada, nevada feble (uns 5 cm amb
cota prop o ns el fons de vall) i temperatures amb poca oscil·lació. El vent seguirà
bufant del quadrant nord en general feble, amb cops moderats al límit sud.
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