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Grau de Perill 2 - Moderat

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 08 04 2022

Encara possibles purgues i allaus de neu molt humida.
La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit ennuvolada i ja s'estovarà al matí. Ja 
durant la matinada, són possibles de manera aïllada allaus de neu molt humida sense cohesió de mida 
petita a mitjana. Això s'aplica a totes les orientacions. A més són possibles de manera aïllada allaus de 
llicament basal de mida petita i mitjana. A conseqüència de la humitat de l'aire, en el transcurs de la 
jornada el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà posteriorment.

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

Amb les temperatures suaus i el cel molt ennuvolat, durant la nit el mantell de neu no arribarà a 
consolidar-se. La superfície del mantell de neu ja s'estovarà al matí. En el transcurs de la jornada l'elevada 
humitat de l'aire causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu per sota dels 2400 m 
aproximadament. Per sota del límit del bosc en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports 
d'hivern.

Tendència
El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal.
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Grau de Perill 2 - Moderat

Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 08 04 2022

Encara possibles purgues i allaus de neu molt humida. El problema de neu 
ventada recent requereix atenció.
El vent fort transportarà la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent més recents poden en alguns 
casos desencadenar-se de manera accidental en vessants obacs inclinats en cotes altes i zones d'alta 
muntanya. Els indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes per sobre 
dels 2600 m aproximadament. 
 
També, les allaus humides i molt humides poden desencadenar-se a les capes prop de la superfície del 
mantell de neu ja al pas d’un únic muntanyenc. Amb l'aire humit, especialment als vessants molt inclinats i 
per sota dels 2400 m aproximadament són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu molt 
humida de mida petita a mitjana.

Mantell de neu
Patrons de perill pp.10: escenari de primavera pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Es preveuen en una zona àmplia 10 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment encara 
més. El vent serà en alguns casos fort. Noves acumulacions de neu ventada es dipositaran a sobre de 
capes toves sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. 
 
La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit ennuvolada i ja s'estovarà al matí. Això 
s'aplica principalment als vessants assolellats inclinats. També a totes les orientacions per sota dels 2400 m 
aproximadament.

Tendència
Neu ventada recent a les zones d'alta muntanya. En cotes mitges i altes, són encara possibles allaus de neu 
molt humida i de lliscament basal.
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Grau de Perill 2 - Moderat

2400m
Tendència: Perill d'allaus constant 
enDivendres 08 04 2022

Encara possibles purgues i allaus de neu molt humida.
La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit ennuvolada i ja s'estovarà al matí. Ja 
durant la matinada, són possibles de manera aïllada allaus de neu molt humida sense cohesió de mida 
petita a mitjana. Això s'aplica a totes les orientacions per sota dels 2400 m aproximadament. A 
conseqüència de la humitat de l'aire, en el transcurs de la jornada el perill augmentarà posteriorment. 
A més hi ha un cert perill d'allaus de lliscament basal. Això s'aplica als vessants herbosos inclinats als 
sectors amb molta neu. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

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

Amb les temperatures suaus i el cel molt ennuvolat, durant la nit el mantell de neu no arribarà a 
consolidar-se. La superfície del mantell de neu ja s'estovarà al matí. A partir de la matinada l'elevada 
humitat de l'aire causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu per sota dels 2400 m 
aproximadament. 
 
En altitud la situació és més favorable. Les acumulacions de neu ventada menys recents s'han lligat bé amb 
la neu vella. El mantell de neu vell és estable de manera generalitzada.

Tendència
El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal.


