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El Pirineu va registrar ahir al matí el sisme més gran de la dècada, amb una intensitat de 4,1 i dos rèpliques 
amb l’epicentre al municipi oscenc de Sopeira. La tremolor de terra no va ocasionar cap dany, però es va poder 
percebre fins i tot a les comarques del pla de Lleida i va provocar alarma i desconcert entre els que el van sentir.

El Pirineu registra el sisme més gran de 
la dècada i el perceben fins i tot al pla
Amb epicentre a Sopeira i dos rèpliques, no va causar danys personals ni materials

SUCCESSOS TERRATRÈMOL

R. RAMÍREZ / X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Una veïna de Sopeira es 
va despertar ahir sobresaltada 
creient que el llit s’havia despla-
çat contra la paret de l’habitació. 
A quinze quilòmetres d’allà, les 
finestres de l’institut de secun-
dària del Pont de Suert van co-
mençar a vibrar a l’uníson. A 
Lleida, un home va sentir sotra-
gar les portes d’un armari i les 
va obrir, convençut que la seua 
gata s’hi havia quedat tancada, 
però l’animal no hi era. Per la 
seua banda, un veí de Tàrrega 
contemplava desconcertat com 
tremolaven els objectes guar-
dats en una vitrina. Tots aquests 
successos van tenir lloc alhora, 
a les 9.26 del matí, i molt pocs 
es van adonar al principi de 
què els provocava. Es tractava 
d’un terratrèmol, el més intens 
registrat al Pirineu en l’última 
dècada, amb epicentre a Sopeira 
i que va arribar a percebre’s al 
pla de Lleida.

El sisme va tenir lloc a una 
profunditat de 12 quilòmetres 
i va assolir una intensitat de 4,1 
sobre deu en l’escala de Rich-
ter, segons l’Institut Geogràfic 
Nacional d’Espanya. Va tenir 
dos rèpliques al matí. La prime-
ra, a les 9.53 hores, amb una 
magnitud de 3,5. La segona, a 
les 10.29, va arribar a 3,2. Per 
la seua part, els sismògrafs de 
l’Institut Geològic de Catalunya 
van registrar intensitats menors, 
que no van superar el 3,7. La tre-
molor de terra no va ocasionar 
danys personals ni materials, se-
gons van corroborar tant veïns 
de localitats afectades com els 
serveis d’emergències. Tan sols 
va provocar alarma i desconcert 
entre els que el van sentir.

Endesa va activar el protocol 
de revisió de les preses en un 
radi de trenta quilòmetres de 
l’epicentre, i va verificar que les 
centrals d’Escales, Sopeira, Ta-
larn i Terradets no havien patit 
danys. També la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre va re-
visar Santa Anna, Barasona, 
Mediano i El Grado. Després 
d’inspeccions i auscultacions, 
va concloure que les condicions 
de seguretat “no s’havien vist 
alterades”. La tremolor es va 
percebre a bona part del Pirineu 
mentre persistia un risc d’allaus 
de 3 sobre 5 després de les neva-
des de la setmana passada, per 
la qual cosa es va recomanar 
als esquiadors precaució fora 
de les pistes.

“Al sentir la vibració, vam té-
mer que la teulada d’una casa La presa d’Escales, que Endesa va revisar després de la tremolor amb les de Sopeira, Talarn i Terradets.

MAGDALENA ALTISENT

«Estava dormint i he sentit una patacada. Pensava que el gos 
havia saltat sobre el llit, i després m’ha semblat que es movia com 
si alguna cosa l’hagués envestit. M’he endut un bon ensurt.»
BARBANERA LÓPEZ. SOPEIRA

«He sentit un xiulet i temia una fuga a la caldera, i després he 
pensat que a la presa d’Escales havia passat alguna cosa. Mai 
havia vist un terratrèmol així en els 43 anys que fa que sóc aquí.»
PAQUITA NEAS. SOPEIRA

«He notat que es movien 
unes caixes i pensava que 
eren els gats. Les rèpliques 
semblaven tirs d’escopeta 
però no he notat vibracions.»
JOSEP MARIA ARIÑO. SOPEIRA

«Érem a l’oficina i hem notat 
que tremolaven vidres i 
taules. Ha durat 4 segons.»
JOAN MARC GABERNET. TÀRREGA

«Estava assegut al  
menjador i he notat 
que els objectes a les 
vitrines tremolaven.»
GERARD PUIG. TÀRREGA

«Ens han tremolat les 
cames i temíem que una 
teulada s’hagués desplomat, 
però tot estava bé.»
S. ALTARRIBA I E. ARIÑO. SOPEIRA

EN PRIMERA PERSONA

s’hagués esfondrat”, van expli-
car Sandra Altarriba i Enrique 
Ariño, que regenten el restau-
rant i allotjament rural de Casa 
Pase de Sopeira. El terratrèmol 
va treure als carrers i als bal-
cons els veïns. Uns van témer 
un ensorrament, altres l’esclat 
d’una bombona de butà i fins i 
tot hi va haver qui va pensar en 
una ruptura a la presa d’Esca-
les, a pocs quilòmetres aigües 
amunt. Tanmateix, tot estava en 
ordre i al parlar entre ells van 
adonar-se del que havia passat. 
Quan es va difondre la infor-
mació sobre el sisme, van co-
mençar a rebre trucades. Primer 
dels serveis d’emergències per 
verificar que tots estaven fora 
de perill, i després de familiars 
i amics preocupats. Van rebre 
respostes tranquil·litzadores.

CLAUS

4,1
INTENSITAT DE LA TREMOLOR

Va tenir lloc a les 9.26 hores amb 
epicentre a Sopeira (Osca) i va te-
nir dos rèpliques a les 9.53 i les 
10.29 amb una intensitat infe-
rior, de 3,5 i 2,9. Per la seua part, 
l’Institut Geològic de Catalunya 
apunta a una magnitud menor, 
de 3,7 graus.

Sense avisos d’emergències
z Els serveis d’emergències no 
van rebre cap avís per incidènci-
es derivades del sisme.

Revisions a les preses
z Endesa va revisar les preses 
d’Escales, Sopeira, Talarn i Ter-
radets, mentre que la CHE va 
inspeccionar les de Santa Anna, 
Barasona, Mediano i El Grado. En 
cap es van detectar desperfectes 
pel terratrèmol.
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