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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Després de dos dies amb mala visibilitat i pols en suspensió, avui tornarem a gaudir d’una jornada esplèndida i bones condicions de neu. Seguim
tenint com a principal problema les capes febles persistents que es mantenen actives en obagues altes, encara que la probabilitat de
desencadenament ja és molt baixa les conseqüències de desencadenar una placa poden ser greus. Assegurem-nos bé de que tenim sota els nostres
peus quan vulguem afrontar grans obagues dretes i amb mantell prim. A partir de migdia un nou cicle de lliscaments i neu humida pot iniciar-se en
solanes.

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

La forta insolació d’avui farà que es pugui activar de nou plaques de fons i ns i tot alguna purga humida en solanes i orientacions est que
mantenen més neu.

Estat de la neu

Hi ha prou neu per afrontar qualsevol sortida de muntanya i podrem  calçar esquís a partir dels 1300 m a les
obagues i dels  1600-1700 m a les solanes. 
Avui assistirem a un nou cicle de fusió-regel i a migdia es transformaran les solanes gairebé a totes les cotes.
Les obagues es mantenen encara fredes  i amb força sectors amb neu poc cohesiva super cialment. 
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

Anticicló per avui i demà amb cel serè i temperatures que es recuperaran ràpidament
durant el matí. La iso 0 es tornarà a situar aquesta tarda als 3300 m, de cara a demà
diumenge tornaran a baixar al llarg del dia. Vent bufant uix i variable durant tot el
cap de setmana.
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