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Grau de Perill 1 - Feble
Tendència: perill d'allaus en augment
enDimarts 28 12 2021

2500m
Lliscaments

2300m
Neu ventada

Encara possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal. Neu ventada
recent en el transcurs de la jornada.
A conseqüència de la humitat de l'aire, en qualsevol moment són possibles noves allaus de lliscament
basal, fins i tot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot en vessants orientats a oest, nord
i est a cotes baixes i mitges i també als vessants herbosos molt inclinats per sota dels 2500 m
aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.
En el transcurs de la jornada , amb la neu recent i el vent de l'oest de moderat a fort , es formaran plaques
de vent en alguns casos inestables especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord-est, est i
sud-est. Els indrets perillosos aïllats es troben sobretot en terreny inclinat a cotes altes. Les plaques de vent
noves poden progressivament ser desencadenades fàcilment, però majoritàriament mantenir petites
dimensions.

Mantell de neu
En els darrers dies, als vessants herbosos molt inclinats han caigut noves allaus naturals de mida petita i,
localment, mitjana. Amb el refredament, en els darrers dos dies el mantell de neu s'ha consolidat. En el
transcurs de la jornada l'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de
neu en totes les orientacions sobretot en cotes baixes i mitges. A cotes mitges i altes: El dilluns caurà una
mica de neu. El vent amb ratxes fortes transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella.
El gruix de neu és superior a la mitjana per aquestes dates en totes les cotes.

Tendència
Dimarts: A conseqüència de la pluja, lleuger augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de
neu humida. Sobretot en cotes altes i a l'alta muntanya es formaran plaques de vent addicionals.
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