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En general no trobarem problemes d’inestabilitat en les nostres sortides. Tant sols i de forma residual en obagues molt especí�ques es manté la remota
possibilitat de desencadenar alguna placa que ens podria enterrar amb facilitat. D’altra banda, la progressiva baixada de la temperatura farà reduir de forma
considerable la possibilitat d’activitat de neu humida a les solanes. Repetim les tàctiques de circulació segura descon�ant de les obagues altes i evitant els
vessants més drets i solans  a partir de migdia.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A pesar de que fa setmanes que els únics indicis d’inestabilitat que veiem són els que es desprenen dels testos d’estabilitat realitzats en obagues, mantenim la
possibilitat remota de desencadenament plaques grans per la presència de nivells enterrats poc cohesius. Cal descon�ar de les obagues altes amb forta
inclinació, pocs suports i mantell prim que és on més fàcilment podríem desencadenar una placa amb capacitat per enterrar un grup sencer i afectar tot un
vessant.

Lliscaments i neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

El fet de que avui la temperatura s’hagi de quedar més curta que ahir i el cel estigui més ennuvolat limitarà molt la transformació super�cial de la neu, i tant
sols a migdia en vessants molt drets, pot haver-hi activitat d’allaus de neu humida o algun lliscament basal.

Estat de la neu

La neu es manté contínua en obagues des dels 1000-1200 m i en solanes per sobre dels 1800 m. Els gruixos varien
de 100-140 cm a 2200 m, per sota la mitjana per l’època. La crosta de regel nocturna a les solanes és important i la
presència d’aigua pot arribar en molts casos �ns al terra. En obagues per sobre dels 2200 m trobarem racons amb
neu pols reciclada alternant amb neu ventada sobre crostes dures. En aquests mateixos llocs les capes de neu sucre
enterrades al mes de gener es troben fondes però actives.

Meteo

Un front fred sense activitat farà que avui el cel es mantingui força núvol i la temperatura
baixi. El vent bufarà de l’oest moderat. 
Demà  dimarts, el vent girarà clarament a sud i bufarà fort a darrera hora coincidint amb una
notable pujada de la temperatura que deixarà de nou la isozero a valors superiors als 2500
m.
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