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Grau de Perill 2 - Moderat

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 14 01 2022

Neu ventada

2100m

Neu humida

El problema de neu ventada és la principal font de perill. En el transcurs de 
la jornada, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal 
i purgues de neu humida.
Les plaques de vent ja no del tot recents dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela en totes les 
orientacions per sobre dels 2100 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada són 
majoritàriament més aviat petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Aquestes poden 
encara ser desencadenades accidentalment sobretot en vessants obacs molt inclinats. Elles es troben 
sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes en totes les orientacions. 
Als vessants obacs molt inclinats i a les zones protegides del vent, són possibles purgues de neu seca, però 
majoritàriament petites. 
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. 
 
Les condicions són en alguns casos desfavorables per les excursions i les activitats forapista en terreny 
inclinat. L'actual situació d'allaus requereix una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu
El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Els 
desencadenaments d'allaus artificials i les observacions sobre el terreny indiquen aquesta situació. 
Sobretot als vessants protegits del vent obacs i a les cubetes, canals i a la base de parets rocoses: Les capes 
febles a la part superior del mantell de neu 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. També els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència
Divendres: Les acumulacions de neu ventada es lligaran lentament amb la neu vella sobretot en vessants 
obacs. A conseqüencia de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill 
d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.


