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Grau de Perill 2 - Moderat

Tendència: perill d'allaus en augment 
enDivendres 01 04 2022

Neu ventada

2300m

Neu recent

2000m

Atenció a la neu recent i la neu ventada. Les condicions són perilloses per 
les excursions i les activitats forapista en terreny inclinat.
Noves acumulacions de neu ventada són en alguns casos extenses i propenses al desencadenament. 
Aquestes se situen als vessants propers a les carenes orientats a sud-est, sud i sud-oest i en cotes altes. Un 
excursionista o freerider pot molt fàcilment desencadenar allaus, també de mida mitjana. 
La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment desencadenar-se de 
manera natural o accidental en orientacions sud-est a fins al sud-oest pel sud. Amb la neu recent, sobretot 
als vessants molt inclinats són d'esperar allaus de neu seca de mida petita i mitjana. Aquesta neu pot ser 
desencadenada al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre dels 1800 m 
aproximadament. 
Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen precaució i prudència.

Mantell de neu
Des d'ahir han caigut en una zona àmplia 15 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment 
més. Fins al vespre cauran de 10 a 15 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament. El vent del nord-
est transportarà la neu recent. El vent serà, prop de les carenes, de moderat a fort en particular al sud. La 
neu recent així com les plaques de vent es troben a sobre d'una superfície bastant favorable en totes les 
orientacions.

Tendència
Amb la neu recent i el vent molt fort, en el transcurs de la nit el perill d'allaus de neu seca augmentarà 
clarament al grau 3 (marcat).


