
Un terratrèmol de 3,7 graus 
amb epicentre a Sopeira 
‘sacseja’ el Pirineu lleidatà
Li segueixen dues rèpliques, que al Pont de Suert 
foren “com el soroll del motor de grans camions”
Sopeira, una tranquil·la 
població de la Ribagorça 
aragonesa tocant de 
l’embassament d’Escales 
i molt a prop de Pont 
de Suert, va agafar ahir 
protagonisme en ser 
l’epicentre d’un terratrèmol 
de 3,7 graus.

El Pont de Suert
REDACCIÓ
“És com si per davant de l’Ajunta-
ment hagués passat un camió de 
grans dimensions amb el soroll 
fort dels motors”. Així explicava 
ahir una treballadora de l’Ajunta-
ment del Pont de Suert com s’ha-
via sentit la primera rèplica de 
diversos segons del terràtremol 
que es va registrar ahir  de 3,7 
graus a l’escala de Richter i amb 
epicentre a Sopeira, a la Riba-
gorça aragonesa i molt aprop de 
la capital de l’Alta Ribagorça.

“En el moment del terràtre-
mol, a les 9.26 del matí, el terra 
va tremolar durant uns cinc se-
gons i més tard hi va haver dues 
rèpliques, la primera més forta i 
la segona, de menor intensitat”, 
relatava ahir la treballadora del 
consistori del Pont de Suert. El 
terràtremol es va percebre amb 
diferents intensitats en una àm-
plia zona de territori, abarcant 
la Ribagorça aragonesa, l’Alta Ri-
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bagorça, el Pallars Jussà, la Val 
d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alt Urge-
ll i la Noguera. Segons va informar 
ahir l’Institut Cartogràfic i Geolò-
gic de Catalunya, l’epicentre va 
ser a la població de Sopeira, situa-
da tocant de l’embassament d’Es-
cales. L’alcalde d’aquesta pobla-
ció d’Osca, José María Ariño, va 

explicar a LA MAÑANA que “amb 
el terratrèmol hem notat una mi-
ca de moviment i ens han dit que 
ha estat molt ampli”. “Després 
han vingut dues rèpliques, que en 
aquest cas han provocat durant 
uns segons uns sorolls forts”, indi-
cà. Segons l’Institut Cartogràfic, el 
terràtremol va ser percebut am-

pliament a la zona compresa en-
tre Pont de Suert, Sopeira i Aren; 
percebut parcialment, a la res-
ta de l’Alta Ribagorça i el Pallars 
Jussà; i poc percebut a l’Aran, el 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la No-
guera. Hi ha testimonis que van 
dir que es va notar a la ciutat de 
Lleida, Mollerussa o les Borges.

“A les Borges, cap agressió sexis-
ta!” Sota aquest lema, el Grup 
de Carnestoltes de la Comissió 
de Festes i la regidoria de Joven-
tut de l’Ajuntament de les Bor-
ges Blanques han impulsat una 
campanya de prevenció en con-
tra de les agressions sexistes du-
rant les festes i en l’oci nocturn al 
municipi, que començarà aquest 
pròxim dissabte en el marc de la 
celebració del Carnestoltes 2018 

a la capital garriguenca. Segons 
van exposar durant la presen-
tació de la iniciativa la regido-
ra de Cultura i Festes, Ariadna 
Salla, i la tècnica de l’Oficina 
Jove de les Garrigues, Íngrid 
Florejachs, la finalitat és la de 
promoure actituds i comporta-
ments basats en el respecte i la 
igualtat, i sensibilitzar la pobla-
ció, especialment la juvenil, en 
la prevenció de les agressions.

Les Borges engega una 
campanya contra les 
agressions sexistes

FOTO: Aj.Les Borges / Un moment de la presentació de la campanya

Balaguer 
ofereix 
un servei 
d’orientació 
laboral

Torrefarrera 
acull una 
jornada sobre 
fructicultura

Una ‘startup’ 
de Lleida, en 
un congrés  
especialitzat

L’Ajuntament de Bala-
guer ofereix un nou ser-
vei d’orientació laboral i 
acompanyament a la in-
serció adreçat a persones 
en situació d’atur o en re-
cerca d’una millora labo-
ral.Aquest servei està em-
marcat en un programa 
subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i pel Servicio Públi-
co de Empleo Estatal del 
Ministerio de Empleo. Les 
persones que accedeixin al 
programa realitzaran ses-
sions individuals i grupals. 

La població de Torrefarrera va 
acollir ahir la VII  Jornada de  
Fructicultura, organitzada pel 
Departament d’Agricultura de 
la Generalitat amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de 
la localitat. Una quarantena 
d’agricultors van participar en 
aquesta jornada celebrada al 
CEI Torrefarrera que va abordar 
les bases i tècniques de la pro-
ducció de fruita ecològica i on 
agricultors que apliquen aques-
tes tècniques van explicar la se-
va experiència.

La ciutat de Barcelona acollirà 
del 26 al 28 de febrer la troba-
da 4YFN (4 Years From Now), 
on Red.es i Icex ESpanya Ex-
portació i Inversions organitzen 
de forma conjunta el Pavelló 
d’Espanya en el que participa-
ran 32 startups. Entre aquestes 
32 empreses hi ha una de la 
demarcació de Lleida. Es trac-
ta de Cardionlive, que ofereix 
la primera solució electrònica 
per controlar remotament i en 
temps real l’estat dels desfibri-
l·ladors i generar trucades i avi-
sos automàtics en cas de inci-
dent.
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