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Grau de Perill 3 - Marcat

2600m
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDissabte 19 03 2022

Encara possibles allaus de fusió i de lliscament basal.
Les allaus molt humides poden en molts indrets ser desencadenades al pas d'una persona i assolir mida 
mitjana. Són encara possibles allaus naturals de neu molt humida de mida mitjana i, locament, gran. Això 
s'aplica als vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament, i també en 
totes les orientacions en cotes mitges. Precaució sobretot a les zones de mantell prim. Aquí el mantell de 
neu és més feble. 
 
A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s’ha de menystenir. Això s'aplica als 
vessants herbosos inclinats als sectors amb molta neu. Les allaus de lliscament basal poden desencadenar-
se de manera natural i, de manera aïllada, assolir grans dimensions. Evitar les àrees amb esquerdes de 
lliscament basal si és possible.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.10: escenari de primavera pp.2: lliscaments

Als vessants orientats a est, sud i oest i també a cotes baixes i mitges: 
El mantell de neu està completament saturat d’aigua. El refredament nocturn serà pràcticament absent. La 
superfície del mantell de neu es regelarà molt poc. Caurà poca pluja localment. 
 
Als vessants obacs i a zones d’alta muntanya: 
El mantell de neu és estable de manera generalitzada. 
 
Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Sobretot als sectors del sud així com a cotes 
baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu. Sobretot als vessants assolellats.

Tendència
Afebliment escàs del perill d'allaus molt humides.
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Grau de Perill 2 - Moderat

2600m
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDissabte 19 03 2022

Encara possibles allaus de fusió i de lliscament basal.
Les allaus molt humides poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'una persona i assolir mida 
mitjana. Això s'aplica als vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m 
aproximadament, i també en totes les orientacions en cotes mitges. Precaució sobretot a les zones de 
mantell prim. Aquí el mantell de neu és més feble. 
 
A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s’ha de menystenir. Això s'aplica als 
vessants herbosos inclinats als sectors amb molta neu. Les allaus de lliscament basal poden desencadenar-
se de manera natural i atènyer dimensions força grans. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal 
si és possible.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.10: escenari de primavera pp.2: lliscaments

Als vessants orientats a est, sud i oest i també a cotes baixes i mitges: 
El mantell de neu està completament saturat d’aigua. El refredament nocturn serà pràcticament absent. La 
superfície del mantell de neu es regelarà molt poc. Caurà poca pluja localment. 
 
Als vessants obacs i a zones d’alta muntanya: 
El mantell de neu és estable de manera generalitzada. 
 
Els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Sobretot als sectors del sud així com a cotes 
baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu. Sobretot als vessants assolellats.

Tendència
Afebliment escàs del perill d'allaus molt humides.


