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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Amb el vent d’est i sud i ruixats de neu s’han format i continuaran formant-se noves plaques fràgils i fàcils de desencadenar en els sotavents
favorables d’orientacions oest i nord principalment. En vessants obacs i terreny molt especí c, les capes febles persistents es  mantenen despertes a
l’interior del mantell, amb capacitat d’activar-se i generar allaus de placa amb amples cicatrius. A cotes baixes ns a 21-2200 m, un nou cicle
d’allaus humides ha començat.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb el vent del sud-est, neu prèvia mobilitzable, i ruixats de neu que ns ara han acumulat de 10 a 30 cm nous als límits est i sud de la vall, estan
causant transport rellevant i formació de noves plaques de vent. Al ser tant recents, són molt fràgils i fàcils de desencadenar, ns i tot poden caure
de forma espontània. En els sotavents més favorables al vent del sud-est, ja tenen prou entitat com per enterrar-nos. El transport és perceptible i
els indrets amb noves acumulacions són evidents però no habituals amb aquest vent del sud-est. Vigilem esquerdes, woumfs i desencadenaments a
distància. 
A més a més, hem de mantenir la precaució pel problema de capes febles persistents en determinats vessants obacs, alts i oberts, on la capa de neu
sucre encara és prou super cial i continua mostrant capacitat d’activació i propagació.

Neu humida per pluja
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i que ns ahir les precipitacions s’han mantingut als límits est i sud, avui ja es preveu que creuin i afectin a qualsevol punt de la vall, amb
temperatures massa suaus i humitats elevades. La neu a cotes baixes i mitges s’està humitejant, un nou cicle d’allaus humides ha començat i es
preveu que continuï ns demà quan nalment s’allunyarà la tempesta. 
Les allaus seran de neu humida sense cohesió o plaques de fons, sobretot en vessants de forta inclinació i poden arribar als fons de vall. Evitem
exposar-nos en zones típiques d’arribada d’allaus com canals.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall i su cient per lliscar des dels 1200 m en vessants obacs. Les estacions
a 2200 m registren de 130 a 170 cm, en la mitjana per l’època. El vent del sud-est ha causat una forta
redistribució de la neu i progressiva humidi cació a cotes baixes ns a 21-2200 m. També ha entrat una nova
capa de pols del Sahara que haurem de veure com es lliga al mantell. A més de les inestabilitats no
persistents, en les obagues persisteix la capa de neu sucre sense cohesió prop de la base del mantell, que en
indrets on no es troba massa profunda encara es mostra activa i amb capacitat de produir plaques d’amples
cicatrius.

Meteo

Avui dilluns encara estarem a sotavent de la borrasca atlàntica, que progressivament
es retira oceà endins. Cel variable però sempre tapat prop dels límits est i sud, i més
clarianes al nord. Temperatures encara en lleu augment, poc contrast tèrmic dia-nit,
iso0 a 2300 m. Vent fort i molt fort del sud-est, especialment damunt del límit del
bosc. A partir de migdia es repetiran noves precipitacions, amb més de 20 cm nous al
límit sud, amb cota a 18-2000 m i pluja a cotes baixes. Com més al nord, les
precipitacions seran escasses.
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