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Vàlid pel 01 i 02/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El ruixat de neu d’ahir tarda amb vent de l’oest i nord-oest ha format noves acumulacions de neu ventada prop de colls i carenes, encara que no
tinguin entitat su cient per enterrar-nos avui poden ser fràgils i fàcils de desencadenar al pas d’un esquiador. Mantenim la descon ança en terreny
alt, obac i de mantell prim on no podem descartar la possibilitat de desencadenar una placa persistent dura. Sense destacar-ho com a problema, la
insolació i pujada de temperatura causarà al llarg del dia la caiguda espontània de boles en un ventall ampli d’orientacions.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la nevadeta d’ahir (uns 5 cm) amb vent fort d’oest i nord-oest s’han format noves plaquetes de neu ventada en els sotavents més favorables.
Encara que difícilment podrien tapar-nos, al ser tant recents, avui seran fràgils i fàcils de desencadenar, poden arrossegar-nos i en terreny trampa
agreujar-nos les conseqüències. Vigilem i evitem les acumulacions recents, típicament sota de colls i carenes.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

La probabilitat de desencadenar una placa per la capa feble persistent de gobelets és baixa, ja sigui perquè es troba molt profunda o perquè a
damunt hi reposen capes de neu molt endurides. Però en obagues amb mantell prim, no podem descartar la possibilitat de desencadenament de
placa, que en cas de fer-ho, podria tenir greus conseqüències. 
Recomanem mantenir una tàctica conservadora en aquest tipus de vessants o avaluar-los abans d’entrar-hi, per exemple, clavant la sonda per
detectar a quina profunditat es troba la capa crítica i la duresa de les capes que té per sobre.

Estat de la neu

És possible lliscar amb continuïtat des dels 1400 m en obagues i dels  1700 m en solanes. Els gruixos a les
estacions oscil·len dels 90 als 130 cm, una mica de citaris al promig per l’època. Avui ens llevem amb una

na capa de neu recent ns a cotes baixes, però que amb la poca insolació marxarà ràpidament. Les solanes
tornaran a transformar mentre que en les obagues protegides trobarem neu pols. Prop de colls i carenes la
neu en superfície és variable amb zones de neu ventada i crostes brutes de la pols sahariana. A banda de les
noves plaquetes de neu ventada, a la part basal del mantell dels vessants obacs amb mantell prim, la capa
feble persistent de gobelets es mostra encara reactiva als tests d’estabilitat.

Meteo

Aquesta matinada ha estat freda, estrellada i el vent del nord-oest ha a uixat. Per
davant tenim dos dies de temps més estable, amb sol i pocs núvols, humitat baixa i
vent feble de l’oest girant progressivament a sud-oest. Avui les temperatures es
recuperaran ràpidament amb la iso0 remuntant prop dels 2400 m. La propera nit ja no
serà tant freda i el dijous la calor serà més acusada.
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