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Vàlid 03 y 04/02/2019

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Amb més de mig metre de neu recent caiguda en 12h i vent molt efectiu, 
el perill d’allaus assoleix aquesta matinada i matí el seu punt més crític. La situació amb problemes de neu recent i neu ventada implicant totes les 
cotes i orientacions, és especialment delicada en obagues on internament persisteix una estructura molt feble. L’elecció del terreny conservadora 
en terreny simple i allunyat de zones d’arribada de grans allaus és fonamental. Avui les cotes altes són terreny vermell. La visibilitat reduïda i el 
vent encara seran desfavorables per progressar més amunt del bosc.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

La nevada excedeix els 50 cm de neu recent, i les variacions en la intensitat de la nevada i la velocitat del vent, han estat propícies per formar 
plaques de neu nova generalitzades i sensibles al desencadenament. Per sobre el límit del bosc i especialment en cotes altes, el vent ha format 
acumulacions gruixudes i inestables al desencadenament accidental, i que amb el vent del N avui encara carregant, pot donar lloc a caigudes 
naturals de mida que pot enterrar un grup sencer o un vehicle i arribar en cotes baixes.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Seguim registrant diàriament woumpfs, esquerdes amb propagacions llargues i allaus de placa amb talls molt gruixuts, demostrant que les capes 
febles persistents són reactives si “encertem” el lloc on la placa no és tan gran gruixuda. En cas de desencadenament, la capacitat de propagació i 
la mida destructiva és molt perillosa.  Amb la càrrega recent agreujada pel vent, no descartem que pugui haver-hi algun desencadenament 
natural que trenqui per aquests nivells. Els woumpfs i esquerdes ens indiquen la seva presència i reactivitat, però encara que no percebem 
aquests indicis d’alarma no vol dir que no siguin reactives!

Estat de la neu

Amb la darrera nevada els gruixos de neu comencen a ser excedentaris per l’època, amb 170-190 cm en 
cotes mitges. La neu és present i esquiable des del fons de vall. En cotes altes i límits de la vall la neu es 
troba molt redistribuïda pel vent, amb grans acumulacions, cornises i carenes pelades. En obagues, la base 
del mantell és feble, formada per cristalls grossos i angulosos que constitueixen capes febles persistents 
perilloses, a més dels problemes superficials relacionats amb la neu recent i la neu ventada.

Meteo

Avui matí encara nuvolositat retinguda amb nevada feble i vent de N bufant entre 
moderat i fort. A partir de la tarda el cel s’anirà obrint i el vent afluixant fins a quedar 
serè, sec i gèlid la propera nit. Demà dilluns començarem el dia radiant però amb 
entrada de núvols i pujada marcada de la temperatura i la humitat. A partir de la 
tarda-vespre es reactivarà la nevada amb cota inicial al fons de vall però remuntant 
als 1800 m ràpidament.

24h. 48h.
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