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Amb la desaparició del problema de neu humida avui per la disminució de la radiació i les temperatures una mica més fresques ens quedem només amb la
possibilitat remota (però existent) de desencadenar una placa persistent a cotes altes, obagues i molt favorables al desencadenament. Com sempre, tot grau
de perill seguit de “Capes febles persistents” ha de ser tractat amb un punt més de respecte.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Degut a la falta d’indicis i d’ocurrència d’allaus pensem que la possibilitat que un esquiador pugui desencadenar una d’aquestes grans plaques és realment
remota. Tot i això, l’estructura de la neu i els resultats dels tests indiquen que encara podrien existir punts on això fos possible. Cal molta mala sort i un
vessant extremadament favorable al desencadenament: dret, sense suports, obac, de mantell prim…

Estat de la neu

La neu és 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 a les solanes és força gruixuda i per sota la
presència d’aigua pot arribar en molts casos �ns al terra. En obagues per sobre dels 2000 m s’alterna la pols
reciclada dels llocs arrecerats amb neu ventada i endurida, que es va fent més  abundant a mesura que pugem de
cota.

Meteo

Avui es mantindrà mig cobert durant tota la jornada, �ns que al vespre un front càlid que
entrarà pel SW portarà vent fort i pluges �ns prop dels cims durant la nit i matinada. Demà
al matí un segon front de SW, aquest cop fred, mantindrà les ventades i farà baixar la cota
cap als 1500. Durant la tarda el vent passarà a NW, però la retenció no sembla massa bona.
A 2000 m esperem uns 10-20 cm de neu, amb major acumulació al límit S.
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