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Grau de Perill 4 - Fort

Límit del bosc
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDivendres 04 02 2022

Les condicions són perilloses per les excursions i les activitats forapista fora 
de les pistes controlades.
L'abundant neu recent així com les plaques de vent extenses representen la principal font de perill. Les 
allaus seques poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i arribar a 
mida gran. Els indrets perillosos són generalitzats. Aquests es troben en totes les orientacions a totes les 
cotes. Sobretot als vessants amb acumulacions de neu ventada en cotes altes i zones d'alta muntanya. Els 
indrets perillosos són actualment freqüents també a les immediacions de les pistes. Les excursions de 
muntanya i les activitats forapista requereixen moltíssima experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la 
màxima cautela. 
En cotes baixes i mitges i als vessants inclinats herbosos, són probables molt nombroses allaus de 
lliscament basal i purgues de neu humida, sobretot de mida mitjana. Amb la radiació solar, als vessants 
assolellats extremadament inclinats són possibles allaus de neu seca sense cohesió.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent pp.2: lliscaments

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 40 a 80 cm de neu, localment encara més. El vent ha estat 
de fort a molt fort. El vent ha transportat intensament la neu recent. El lligam intern entre les diverses 
plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Els desencadenaments d'allaus naturals i els 
tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu. La neu vella s'ha facetat i és feble. 
Sobretot als vessants obacs protegits del vent a la part occidental de la cresta principal dels Alps.

Tendència
Les condicions meteorològiques han afavorit un enfortiment del mantell de neu. Afebliment progressiu del 
perill d'allaus.
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Grau de Perill 4 - Fort

Límit del bosc
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDivendres 04 02 2022

Les condicions són perilloses per les excursions i les activitats forapista fora 
de les pistes controlades.
L'abundant neu recent així com les plaques de vent extenses representen la principal font de perill. Les 
allaus seques poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i arribar a 
mida gran. Els indrets perillosos són generalitzats. Aquests es troben en totes les orientacions a totes les 
cotes. Sobretot als vessants amb acumulacions de neu ventada en cotes altes i zones d'alta muntanya. Els 
indrets perillosos són actualment freqüents també a les immediacions de les pistes. Les excursions de 
muntanya i les activitats forapista requereixen moltíssima experiència en l'avaluació del perill d'allaus i la 
màxima cautela. 
En cotes baixes i mitges i als vessants inclinats herbosos, són probables molt nombroses allaus de 
lliscament basal, de manera aïllada també grans. Amb la radiació solar, als vessants assolellats 
extremadament inclinats són possibles allaus de neu seca sense cohesió.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent pp.2: lliscaments

En una zona àmplia des del dilluns han caigut de 70 a 120 cm de neu, localment fins a 200 cm. El vent ha 
estat de fort a molt fort. El vent ha transportat intensament la neu recent. El lligam intern entre les diverses 
plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Els desencadenaments d'allaus naturals i els 
tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

Tendència
Les condicions meteorològiques han afavorit un enfortiment del mantell de neu. Afebliment progressiu del 
perill d'allaus.
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Grau de Perill 3 - Marcat

Límit del bosc
Tendència: perill d'allaus en disminució 
enDivendres 04 02 2022

Les condicions d'allaus són precaries. El problema de neu ventada recent és 
la principal font de perill.
Les plaques de vent abundants dels darrers dies poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol 
muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben 
especialment als vessants protegits del vent i també prop de colls i carenes. També als vessants obacs 
inclinats prop del límit del bosc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Als sectors que limiten amb 
els afectats per grau de perill 4 (fort) els punts perillosos són més nombrosos i grans. 
A més, als sectors més afectats per les precipitacions, són d'esperar algunes allaus de lliscament basal i 
purgues de neu humida de mida petita i mitjana. Sobretot als vessants assolellats inclinats en cotes baixes i 
mitges.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.6: neu freda i incohesiva i vent pp.9: neu granulada coberta de neu

En una zona àmplia han caigut de 20 a 40 cm de neu. Als sectors que limiten amb els de grau de perill 4 
"fort" han caigut fins a 60 cm de neu. El vent fort ha transportat intensament la neu recent. El lligam intern 
entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és insuficient.

Tendència
Fins al dissabte el temps serà suau. Les condicions meteorològiques afavoriran una gradual estabilització 
del mantell de neu.
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Grau de Perill 2 - Moderat

Límit del bosc
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 04 02 2022

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.
El problema de neu ventada és la principal font de perill. Les noves acumulacions de neu ventada poden, 
en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc en cotes altes i zones d'alta muntanya. Els 
indrets perillosos es troben especialment als vessants obacs inclinats i també prop de colls i carenes. Les 
allaus són de mida en general petita. Acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar en vessants drets. 
La dura superfície del mantell de neu és perillosa per relliscades als vessants inclinats.

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

Han caigut de 5 a 20 cm de neu. El vent ha estat de fort a molt fort. El vent fort ha transportat poca neu. 
Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats. 
El mantell de neu vell és estable en la majoria de casos. En altitud els gruixos de neu varien molt per la 
influència del vent. De moment només hi ha poca neu.

Tendència
El perill d'allaus romandrà invariable.


