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Grau de Perill 2 - Moderat

1800m
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDivendres 18 02 2022

Neu humida

1800m

Neu ventada

2300m

En el transcurs de la jornada seran possibles purgues de neu humida i allaus 
de lliscament basal. Neu ventada recent sobretot prop dels cims.
Amb el refredament, durant la nit s'ha format una crosta superficial. Amb l'augment de la temperatura 
diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament de purgues i allaus humides augmentarà 
progressivament sobretot als vessants assolellats molt inclinats a totes les cotes. Les allaus són de manera 
aïllada de mida mitjana. 
 
A més el dimecres sobretot prop dels cims s'han format plaques de vent addicionals. Les plaques de vent 
noves poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'una persona, però majoritàriament mantenir 
petites dimensions. Les excursions de muntanya requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu
En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1500 m 
aproximadament, localment més. El vent del nord-oest ha transportat intensament la neu recent. 
Dimecres: Ha caigut pluja fins als 2300 m. La pluja ha causat una humidificació del mantell de neu en totes 
les orientacions en cotes baixes i mitges. Dijous: La superfície del mantell de neu s'ha regelat i ha format 
una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia. 
 
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
Divendres: El refredament nocturn serà força bo. En el transcurs de la jornada lleuger augment del perill 
d'allaus de neu humida.


