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Grau de Perill 2 - Moderat

2000m
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDijous 10 03 2022

Neu ventada

2000m

Neu recent
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Neu recent i neu ventada són la principal font de perill.
En totes les orientacions s'han format plaques de vent majoritàriament primes. Aquestes són de vegades 
de mida mitjana i sovint ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Als cims i les carenes de la 
divisòria amb la Ribagorçana i la Pallaresa i a cotes altes, els indrets perillosos són més freqüents i el perill 
és més gran. 
A més, especialment a les zones protegides del vent, són possibles de manera aïllada allaus de neu seca 
sense cohesió de mida petita. Aquestes poden en alguns casos ser desencadenades al pas d'un 
muntanyenc. 
 
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència i una certa prudència.

Mantell de neu
Sobretot al sud i a l'est en els darrers set dies han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m 
aproximadament, localment més. Durant la nit han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1800 m 
aproximadament, localment menys. En el transcurs de la nit , amb el vent de feble a moderat , s'han 
format plaques de vent de mida petita en totes les orientacions. 
Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents es troben prop de les carenes, en canals i 
cubetes. Aquestes descansen a sobre de capes desfavorables especialment en vessants obacs poc 
freqüentats i en cotes mitges i altes. 
El mantell de neu vell roman ben consolidat als vessants assolellats. 
Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 100 a 200 cm de neu. En cotes altes i a l'alta 
muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència
Dijous: A conseqüència de l’augment de la temperatura diürna, progressiu augment del perill d'allaus de 
neu humida. El perill d'allaus de neu seca disminuirà al llarg del dia.


