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Grau de Perill 3 - Marcat

2300m
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDijous 13 01 2022

Neu ventada

2300m

Neu recent

2000m

Neu humida

La neu recent freda i les plaques de vent formades durant la nevada 
representen la principal font de perill. En el transcurs de la jornada, són 
possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal i purgues de neu 
humida.
La gran quantitat de neu recent dels darrers dies i les plaques de vent extenses formades pel vent del nord 
amb ratxes molt fortes poden, en alguns casos , ser desencadenades de manera accidental en totes les 
orientacions en cotes altes i a l'alta muntanya. Les allaus seques són de manera aïllada de mida gran. Als 
vessants obacs molt inclinats i a les zones protegides del vent, són probables purgues de neu seca, però 
majoritàriament petites. Fins al matí , amb la neu recent i el vent del nord-est de feble a moderat , es 
formaran plaques de vent addicionals als vessants prop de les carenes orientats a sud i oest. 
 
Amb la radiació solar, sobretot als vessants assolellats molt inclinats i als vessants herbosos són possibles 
només de manera aïllada allaus de lliscament basal i purgues de neu humida de mida petita a mitjana. 
 
Sobretot per sobre dels 2300 m aproximadament: Les condicions són en alguns casos delicades per les 
excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descens forapistes en terreny inclinat. L'actual 
situació d'allaus requereix una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu
Des del dissabte han caigut de 50 a 100 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment 
més. El vent del nord ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. La neu recent i les plaques de 
vent s’han lligat bastant bé amb la neu vella en totes les orientacions. Els resultats negatius dels 
desencadenaments d’allaus amb explosius i les observacions sobre el terreny confirmen que la situació 
d'allaus és més aviat favorable. Sobretot als vessants protegits del vent obacs i a les cubetes, canals i a la 
base de parets rocoses: Les capes febles a la neu vella requereixen cautela. També als vessants molt 
inclinats assolellats i també als vessants herbosos: El perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu 
humida augmentarà lleugerament al llarg del dia. Especialment en cotes mitges i altes el gruix de neu és 
molt superior a la mitjana per aquestes dates.
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Tendència
Dijous: La neu recent i les plaques de vent es lligaran força bé amb la neu vella sobretot en vessants 
assolellats inclinats. Amb el refredament, progressiu afebliment del perill d'allaus de lliscament basal i 
purgues de neu humida.


