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Situació d’allaus encara delicada avui, i una mica difícil de resumir… Les debilitats pròpies de la neu recent caiguda durant la setmana estan força guarides, però la
base sobre la que descansa tota aquesta neu és feble en alguns indrets. Tot i que no esperem activitat natural d’allaus, i la possibilitat de provocar-les nosaltres en
sobrecarregar-les s’ha reduït, el potencial per que es produeixin allaus grans i destructives, difícils de sobreviure, és encara present en moltes cotes i orientacions.
Cal deixar el terreny complex per més endavant, i gestionar l’exigent amb molta precaució.

Neu ventada i capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Agrupem aquí les plaques formades per la important nevada (més de 120 cm) acumulada aquesta setmana. Als sotavents (E-S-W) hi tenim plaques de vent, que cal
respectar i gestionar escollint bé les zones erosionades. A les obagues (W-N-E), sobretot a cotes mitges, la neu nova descansa sobre nivells febles, i encara que la
placa no sigui evident des de la superfície, la nostra sobrecarrega pot donar lloc a allaus amb bones propagacions, �ns i tot des de llocs plans o de poc pendent. En
general, un problema de plaques prou difícils de desencadenar però amb potencial destructiu elevat.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

D’altra banda, i amb un caràcter totalment diferent, esperem que la nevada densa d’avui formi plaques de neu nova sobre la neu més freda i seca d’ahir, que seran
molt fàcils de desencadenar a darrera hora i demà al dematí, i només podran donar lloc a allaus prou grans per enterrar-nos en vessants grans i favorables.

Estat de la neu

Per sobre dels 2000 m s’han acumulat 120-130 cm de neu nova molt treballada pel vent, que ha format grans
acumulacions i ha erosionat completament els vessants exposats.  En solanes la neu ha caigut majoritàriament sobre el
terra, mentre que a les obagues descansa sobre una varietat de nivells febles de neu sucre.

Meteo

Un front càlid desgastat porta avui les darreres precipitacions d’aquesta tongada. Esperem uns
20 cm de neu a 2200 m, amb la cota de neu pujant cap als 1500 m i vent moderat del nord.
Demà sortirà el sol i les temperatures pujaran molt, amb la isozero apropant-se als 3000 m i
vent en calma.
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