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Grau de Perill 2 - Moderat

2200m
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 31 12 2021

Neu ventada

2200m

Atenció al problema de neu ventada recent.
Amb el temporal, el dijous les plaques de vent augmentaran de mida novament. Les plaques de vent 
inestables s’haurien d’evitar sobretot en vessants drets. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al 
pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos 
augmentaran amb l'altitud. Precaució prop dels cims, i també als vessants obacs inclinats. 
A conseqüència de l’augment de la temperatura, el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal 
augmentarà lleugerament. 
Es recomana una elecció meticulosa de l’itinerari.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella. Sobretot en altitud. 
Les plaques de vent més recents són en part inestables. El lligam intern entre les plaques de vent i amb la 
neu vella és localment encara desfavorable. Especialment als vessants obacs inclinats i en cotes altes i 
zones d'alta muntanya. 
Als vessants assolellats i a cotes mitges el mantell de neu s'estovarà lentament. El mantell de neu és 
extremadament variable en pocs metres de manera generalitzada. Per sobre del límit del bosc els gruixos 
de neu varien molt per la influència del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m 
aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència
Posterior pujada de la temperatura fins a l'alta muntanya. El divendres serà excepcionalment calorós. El 
vent serà en molts sectors moderat. El perill d'allaus seques romandrà invariable.
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Grau de Perill 2 - Moderat

Límit del bosc
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 31 12 2021

Neu humida

Límit del 

bosc Capa feble 
persistent

2200m

La situació d'allaus és generalment favorable. Allaus molt humides i de 
lliscament basal en el transcurs de la jornada.
De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella principalment per 
sobrecàrregues fortes. Sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i 
també en canals i cubetes en altitud. Són desfavorables sobretot els indrets de pas de poca a molta neu,. 
A conseqüència de l’augment de la temperatura, el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal 
augmentarà progressivament. Especialment als vessants orientats a oest, nord i est. Les allaus molt 
humides poden, de manera aïllada, produir un desencadenament a les capes basals del mantell de neu. 
Les excursions de muntanya requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

Mantell de neu
A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants 
obacs per sobre dels 2200 m aproximadament. 
El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres de manera generalitzada. Per sobre del límit 
del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. La neu vella consisteix en cristalls 
facetats, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Això s'aplica especialment als 
vessants obacs per sobre del límit del bosc. Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, s'ha format una 
crosta superficial. A partir del matí el temps serà molt calorós. Aquestes condicions del temps provocaran 
en el transcurs de la jornada un afebliment del mantell de neu a totes les orientacions. En cotes mitges el 
mantell de neu s'estovarà ja de matinada. 
Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència
Posterior pujada de la temperatura fins a l'alta muntanya. El divendres serà excepcionalment calorós. El 
vent serà en molts sectors moderat. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació 
solar, són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, però majoritàriament petites.


