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Grau de Perill 3 - Marcat

2000m
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDijous 17 02 2022

Neu recent

2000m

Neu humida

1500m

Neu ventada

2200m

Neu recent i neu ventada fins al matí. A partir del migdia són d'esperar 
purgues i allaus de neu humida.
La neu recent i les plaques de vent en conjunt poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental 
o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Fins al 
migdia , amb la neu recent i el vent del quadrant nord-oest amb ratxes fortes , es formaran plaques de 
vent addicionals en molts indrets. La neu recent i la neu ventada poden en molts indrets ser 
desencadenades al pas d'una persona i assolir mida mitjana. Això es dona especialment en vessants molt 
inclinats orientats a nord-est, est i sud i en vessants obacs protegits del vent. 
 
En el transcurs de la jornada: Amb la pujada de la cota de neu, progressiu augment del perill d'allaus de 
neu humida. En totes les orientacions, són probables purgues i allaus de neu humida de mida petita i 
mitjana a totes les cotes. Sobretot als vessants obacs molt inclinats s'esperen en molts indrets allaus 
naturals de mida mitjana que poden tenir recorreguts llargs en alguns casos. 
 
Les excursions de muntanya requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció 
de l'itinerari. Amb l'escalfament i la pluja la situació d'allaus és perillosa en molts indrets.

Mantell de neu
En una zona àmplia en els darrers dos dies han caigut de 15 a 25 cm de neu per sobre dels 1500 m 
aproximadament, localment més. La neu recent descansa a sobre de capes toves en totes les orientacions i 
en cotes mitges i altes. El vent del nord-oest ha transportat intensament la neu recent. Els 
desencadenaments d'allaus i les observacions sobre el terreny han indicat que la situació d'allaus és 
delicada sobretot als vessants orientats de nord pel nord-est fins a l'est. 
 
Durant la matinada ha caigut una mica de neu. Fins la tarda caurà pluja fins a cotes altes. Probablement el 
pic de l'activitat d'allaus s'assolirà a partir del migdia. 
 
Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 100 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos 
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de neu varien molt en altitud per la influència del vent.

Tendència
Dijous: Amb la fi de les precipitacions, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca i de neu 
humida. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà al llarg del dia.


