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Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui la insolació, la calor, alguns núvols alts i humitat elevada poden ser més efectius a l’hora de transformar la neu al llarg del dia i per tant
augmentar la probabilitat d’allaus humides i lliscaments basals en vessants encara no purgats. En obagues, a més d’alguna plaqueta de vent
residual, no podem descartar la possibilitat de desencadenar una placa persistent dura.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la insolació, temperatures i humitats més elevades respecte ahir, la neu s’humitejarà al llarg del dia, i això farà augmentar progressivament el
perill per allaus humides i lliscaments basals en vessants solans de forta inclinació i pocs ancoratges que encara no han purgat. També és possible
provocar petites purgues humides al nostre pas o amb els esquís.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Mantenim la descon ança en obagues altes amb mantell prim, on no podem descartar la possibilitat de desencadenament de placa dura al nivell
quasi basal de la capa feble persistent de gobelets, que en cas de fer-ho, podria tenir greus conseqüències. 
En aquestes mateixes cotes i orientacions, prop de colls i carenes encara pot quedar alguna petita placa de vent residual de la nevadeta del dimarts
i també és possible provocar purgues de neu seca en terreny de forta inclinació que podrien fer-nos desequilibrar.

Estat de la neu

És possible lliscar amb continuïtat des dels 1400 m en obagues i dels  1700 m en solanes en funció de la
inclinació del vessant. Els gruixos a les estacions oscil·len dels 90 als 130 cm, una mica de citaris al promig
per l’època. En solanes predominen les condicions primaverals, amb el cicle fusió-regel més accelerat per la
superfície bruta de pols sahariana. En obagues la neu en superfície es conserva pols reciclada de les darreres
nevadetes. Prop de colls i carenes trobem zones de neu dura, ventada i crostes brutes de la pols marró.
Recordem que 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

Avui dijous encara serà un dia de temps estable, amb sol, pocs núvols, temperatura
agradable, humitat més alta que ahir, i vent feble del sud-oest. La propera matinada el

ux de sud es reforçarà anunciant l’arribada d’un primer front atlàntic que a partir de
divendres migdia començarà a donar nevades, que al límit sud de la vall poden ser
intenses ns dissabte matí.
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