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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: perill d'allaus en augment 
enDivendres 04 03 2022

Neu recent

2000m

Neu ventada

2000m

Neu recent i neu ventada per sobre dels 2000 m aproximadament.
La mica de neu recent i les plaques de vent petites es troben a sobre d'una superfície bastant favorable en 
totes les orientacions i en totes les cotes. Aquesta neu en alguns casos pot ser desencadenada al pas d’un 
sol muntanyenc per sobre dels 2000 m aproximadament. Les allaus aquí són només de mida petita però 
sovint fàcils de desencadenar. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny extrem a cotes mitges i 
altes i també als vessants amb acumulacions de neu ventada. 
A més especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord i est i en cotes altes les plaques de 
vent dures de l'última setmana poden de manera aïllada encara desencadenar-se. Aquestes descansen a 
sobre de capes febles en vessants obacs protegits del vent. Les allaus aquí són de mida en general petita i 
majoritàriament només poden ser desencadenades per fortes sobrecàrregues. Les acumulacions de neu 
ventada velles han estat cobertes de neu i per tant són difícils d’identificar.

Mantell de neu
En una zona àmplia durant el vespre han caigut fins a 10 cm de neu per sobre dels 1800 m 
aproximadament. En les darreres hores el vent ha estat feble. Aquesta neu i les plaques de vent petites i 
aïllades es troben a sobre d'una crosta en totes les orientacions.

Tendència
A conseqüència de la neu recent i el vent, ràpid augment del perill d'allaus de neu seca. En cotes mitges i 
altes s'assolirà probablement el grau de perill 2 (moderat).


