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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDiumenge 06 02 2022

Neu recent

2000m

Lliscaments

1800m

Possibles de manera aïllada purgues de neu seca i allaus de lliscament 
basal.
Amb el refredament la situació d'allaus és majoritàriament favorable. Sobretot als vessants molt inclinats 
obacs i també als vessants prop de les carenes assolellats: Amb la neu recent, són possibles només de 
manera aïllada purgues de neu seca de mida petita. A més són possibles de manera molt aïllada allaus de 
llicament basal de mida petita i, localment, mitjana.

Mantell de neu
Dissabte: En una zona àmplia fins al matí cauran de 2 a 5 cm de neu per sobre dels 2000 m 
aproximadament, localment més. La neu recent es dipositarà a sobre d'una crosta en totes les 
orientacions. Aquesta neu no es lligarà bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs. Als vessants 
assolellats: La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format una crosta portant i no s'estovarà. Als 
vessants obacs: A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure en molts 
punts. A la part central del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot a les zones 
protegides del vent. 
Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 100 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos 
de neu varien molt en altitud per la influència del vent.

Tendència
Diumenge: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del 
perill d'allaus de neu humida.


