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Grau de Perill 2 - Moderat

2100m
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDimecres 23 02 2022

Neu ventada

2100m

Neu humida

1800m

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Purgues i 
allaus de neu humida en el transcurs de la jornada.
Durant els darrers dos dies, amb la neu recent i el vent del nord- oest amb ratxes fortes , s'han format 
plaques de vent inestables en totes les orientacions. Les plaques de vent noves poden en molts indrets ser 
desencadenades al pas d'una persona o de manera natural. Aquests indrets perillosos es troben sobretot 
prop de carenes, canals i cubetes nord a sud per l'est per sobre dels 2100 m aproximadament. En 
particular als vessants inclinats i poc freqüentats orientats a nord i est aquestes poden desencadenar-se 
amb facilitat i localment atènyer mida mitjana. Fins al matí les plaques de vent augmentaran de mida 
addicionalment. 
 
Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament de 
purgues i allaus humides augmentarà clarament als vessants assolellats molt inclinats a cotes mitges i 
altes. Aquestes són de mida en general petita però fàcils de desencadenar. 
 
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció acurada de l'itinerari. Les 
plaques de vent s'han d'evitar sobretot en vessants molt inclinats. A més del perill de ser enterrat per una 
allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu
Dissabte han caigut fins a 10 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment fins a 15 cm. 
Dilluns: Ha caigut una mica de neu. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat intensament la neu 
recent. La neu recent i les plaques de vent no s’han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants molt 
inclinats orientats a nord i est en cotes mitges i altes. Els desencadenaments d'allaus i les observacions 
sobre el terreny indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu sobretot als vessants amb plaques 
de vent. Amb la forta pujada de temperatures i la radiació solar, en el transcurs de la jornada es 
desenvoluparà una situació d'allaus en alguns casos delicada. 
 
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
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Dimecres: El perill d'allaus de placa seca disminuirà progressivament. El perill d'allaus de neu humida 
disminuirà progressivament només durant la nit.


