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Grau de Perill 1 - Feble

Tendència: perill d'allaus en augment 
enDiumenge 01 05 2022

Sobretot durant la matinada seran encara possibles purgues de neu humida 
i molt humida. Amb la neu recent, augment lleuger del perill d'allaus seques.
A primera hora del matí hi hauran en molts sectors condicions favorables en altitud. Fins que no baixin les 
temperatures, són possibles de manera aïllada allaus de neu humida sense cohesió de mida petita a 
mitjana per sota dels 2400 m aproximadament. 
 
Amb la neu recent, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus seques augmentarà sense pujar de grau. 
Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs prop de les carenes per sobre dels 2600 m 
aproximadament.

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

El refredament nocturn serà molt limitat. Les condicions del temps impediran un enfortiment de les capes 
de neu superficials sobretot per sota dels 2400 m aproximadament. 
A partir del matí es preveuen de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. El vent serà 
feble. 
La neu recent es lligarà bé amb la neu vella. Les plaques de vent més antigues s'han lligat força bé amb la 
neu vella a les zones d'alta muntanya. També als vessants obacs prop de les carenes. 
A tots els sectors de moment només hi ha poca neu. En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu 
per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència
En el transcurs de la jornada augment lleuger del perill de purgues de neu humida i molt humida.


