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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDiumenge 27 02 2022

Neu ventada

2200m

Neu humida

2000m

La situació d'allaus és favorable en molts sectors. El problema de neu 
ventada vella requereix atenció.
Les plaques de vent dures del dilluns poden desencadenar-se de manera aïllada i en general només per 
sobrecàrregues fortes sobretot en vessants molt inclinats i poc freqüentats orientats a nord i est per sobre 
dels 2200 m aproximadament. Atenció especialment als seus marges. Aquestes descansen a sobre de 
capes febles sobretot en vessants obacs protegits del vent. Els indrets perillosos es troben sobretot en 
cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus aquí són de manera molt aïllada de 
mida mitjana. 
 
Als vessants assolellats extremadament inclinats, en el transcurs de la jornada són possibles purgues de 
neu humida, però majoritàriament petites. Als vessants molt inclinats herbosos per sobre dels 2000 m 
aproximadament: A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu
Les acumulacions de neu ventada dures no s'han lligat bé amb la neu vella especialment en vessants obacs 
protegits del vent. Les fissures que propaguen al passar i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura 
desfavorable del mantell de neu sobretot als vessants amb plaques de vent. 
 
El dissabte serà assolellat. Sobretot als vessants inclinats assolellats: La superfície del mantell de neu 
s'estovarà al llarg del dia. En particular als vessants orientats a oest i nord: A causa de la crosta dura hi ha 
el perill de relliscar i caure en molts punts.

Tendència
Diumenge: Amb el refredament, clar afebliment del perill d'allaus de neu humida. Als vessants amb 
plaques de vent, escàs afebliment del perill d'allaus.


