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Emès el 24/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 24 i 25/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El pas d’un front ens deixarà el dia tapat i mala visibilitat, la bona noticia és que el vent del nord-oest s’emportarà la massa de pols en suspensió
que va afectar-nos intensament ahir. Pel que fa a l’estabilitat encara hem d’estar atents a les obagues altes amb mantell prim, on les capes de neu
sucre enterrades estan prop de la superfície i encara que la probabilitat és cada dia més baixa, les conseqüències de desencadenar una placa poden
ser greus. En el mateix terreny amb pendents fortes, una na capa super cial de neu sense cohesió es mobilitza amb facilitat i pot fer-nos perdre
l’equilibri.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Cada dia que passa la probabilitat de desencadenar una placa pel nivell de neu sucre enterrada el 10 de gener és més petita, ja sigui perquè es
troba molt fonda o perquè a sobre no té nivells cohesius o té nivells molt durs. De totes formes encara no podem a rmar que les obagues amb
mantell prim siguin segures i les plaques que podem desencadenar poden tenir grans dimensions i enterrar un grup sencer. Hem de continuar sent
conservadors en aquest terreny. Clavar la sonda per a detectar a quina profunditat es troba la capa crítica i que té per sobre és una bona tàctica a
l’hora d’afrontar aquest terreny. 
En aquestes mateixes cotes i orientacions, en terreny molt dret és fàcil desencadenar purgues de neu pols reciclada que es posa ràpidament en
moviment i pot fer-nos caure amb facilitat.

Lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

De forma molt residual podria baixar encara alguna placa de fons en llocs purgats que s’hagin quedat sense suport inferior en orientacions solanes i
terreny favorable..

Estat de la neu

Ahir  una nova capa de pols va entapissat la superfície i sembla que la neu prevista per avui no serà capaç
tapar el color marró. La innivació és molt bona per a fer activitat tot i que els gruixos són lleugerament
inferiors a la mitjana per l’època. Podem  calçar esquís sobre els 1300 m a les obagues i els  1600-1700 m a
les solanes. 
Gairebé a totes les cotes i orientacions, la neu va transformar força durant el dia. A les obagues altes però, va
conservar-se una prima capa de neu sense cohesió super cial. La baixa temperatura d’avui farà que la neu
s’endureixi força a totes les cotes i orientacions. 
A la part basal del mantell dels vessants obacs es manté la capa de neu sucre (gobelets) molt desenvolupada
i a una profunditat  variable que encara és reactiva als tests d’estabilitat.
Meteo

Un front atlàntic molt desgastat ens creua durant el dia i bàsicament deixarà el cel
tapat amb nevades febles amb fang que no acumularan gairebé gruix per sobre 1200
m. El vent del nord bufarà moderat i s’emportarà la massa de pols que ens va afectar
ahir. 
Demà dissabte torna l’anticicló que es quedarà ja el cap de setmana. Les temperatures
es recuperaran i el vent bufarà uix del nord.
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