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institut Cartogràfic de Catalunya
ha  publicat un mapa amb la sis-

micitat dels últims 21 anys al nostre país.
En el mapa es presenten els epicentres
dels terratrèmols que han pogut ser loca-
litzats, junt amb els mecanismes focals
dels terratrèmols millor documentats, així
com les principals falles tectòniques i les
unitats geològiques més significatives. Tota
aquesta informació es presenta sobre una
ombra del relleu, constituïda a partir del
model digital del terreny. En les pàgines
següents, L�INFORMATIU en reprodueix una
imatge reduïda d�aquest mapa.

El mapa sintetitza les informacions re-
collides al llarg d�anys de vigilància sísmi-
ca continuada, duta a terme des de 1984
pel Servei Geològic de Catalunya i d�al-
tres organismes, tant del país, com de
França. Durant molts anys els únics enre-
gistraments sísmics procedien de l�Obser-
vatori de l�Ebre i de l�Observatori Fabra,
únics testimonis instrumentals de la sis-
micitat del territori català des de principis
de segle. Es pot dir que no és fins al 1977
que es comença a tenir una bona aproxi-
mació de la sismicitat  a partir de l�enre-
gistrament instrumental, gràcies a la
instal·lació al costat francès de nous sis-
mògrafs per part  del  Laboratoire de
Detection et Géophysique del Commis-
sariat a l�Energie Atomique, amb la finali-
tat de detectar les explosions nuclears
subterrànies d�arreu del món. A partir de
1986 la situació millora considerablement;
la xarxa sísmica es densifica, i es redueix
la distància entre estacions sísmiques, fet
que permet localitzar amb una bona pre-
cisió (<5 km) els focus sísmics dels terra-
trèmols que es troben dins la xarxa.

Activitat sísmica

Entre 1977 i 1997 s�han localitzat en aquesta
zona uns 1500 sismes, la majoria dels quals,
1200, corresponen a magnituds inferiors a
3.0, és a dir a sismes imperceptibles per la
població.

S�ha produït  una mitjana d�uns 15 ter-
ratrèmols cada any de magnitud superior
o igual a 3.0, és a dir, que poden haver
estat percebuts i entre 1 i 2 per any de
magnitud superior o igual a 4.0. La magni-
tud màxima enregistrada durant aquest pe-
ríode és de 5.2 i correspon a un sisme
ocorregut el 18 de febrer de 1996 a la re-
gió de les Fenolledes en el Departament
del Pirineus Orientals francesos. Aquest
sisme va ocasionar danys molt lleugers
(I=VI) a la proximitat de l�epicentre.

El �ritme� de la sismicitat o freqüència
actual d�aparició de sismes es pot consi-
derar �moderat�. Comparat amb d�altres re-
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La nostra sismicitat i el nostre sector (III)

  L� gions, és inferior al del sud i sud-est de la
Península Ibèrica i molt inferior al de regi-
ons de la mediterrània central i oriental,
com ara Itàlia, Grècia o Turquia.

El �ritme� moderat de la sismicitat sem-
bla que s�ha mantingut uniforme des de
temps històrics, si fem cas a les dades
�macrosísmiques�, és a dir, als testimonis
de la percepció de sismes coneguts a par-
tir de documents i cròniques antics, que
han fet l�objecte d�una revisió recent
(Susagna i Goula, 1999).

Distribució geogràfica

La sismicitat presenta característiques re-
lacionades amb el context geològic, repre-
sentat per tres grans unitats: els Pirineus,
el sistema Mediterrani i la conca de l�Ebre.
La major activitat sísmica s�ha concentrat
principalment en els Pirineus i en l�àrea
Mediterrània; a la depressió de l�Ebre, l�ac-
tivitat és baixa per les reduïdes deforma-
cions tectòniques que s�hi observen.

Als Pirineus, la major activitat represen-
tada en el mapa se situa a la part occi-
dental de l�eix de la serralada, principal-
ment al batòlit granític de la Maladeta, on
a principis de segle, l�any 1923, es va
produir un sisme de M 5.5 que va causar
danys a la Vall d�Aran (Susagna et altri,
1994) i, més antigament, l�any 1373, es té
constància que hi va haver un sisme des-
tructor en una amplia zona de la Ribagorça
(Olivera et al., 1994). Els sismes s�han pro-
duït a profunditats compreses entre 0 i 15
km. Rarament es localitzen a profunditats
superiors. A la part oriental dels Pirineus
apareix una sismicitat difusa que va des
del marge septentrional  de la zona axial
oriental, on l�any 1996 s�hi produí el major
sisme enregistrat durant aquest període,
de M 5.2 a la comarca de les Fenolledes,
fins el marge meridional, a les comarques
de la Cerdanya i del Ripollès.

La quantitat de sismes enregistrats al
sistema Mediterrani ha estat inferior que
als Pirineus, però els sismes han assolit
valors de magnitud superior a 4, al 1987 i
1995, davant les costes de Tarragona; l�any
1991, davant la costa del Garraf i, l�any
1994, davant la costa del Maresme, cau-
sant tots inquiteud en les poblacions, prin-
cipalment a les costaneres.

Entre els Pirineus i el sistema Mediter-
rani es localitza la �zona de transferència�
amb falles d�edat pliocena-quaternària de
direcció NW-SE  que afecten la termina-
ció oriental de la conca de l�Ebre. En
aquesta regió se situa la zona volcànica
neògena - quaternària i a l�edat mitjana s�hi
va produir una sèrie sísmica destructora
durant l�any 1427, que acabà amb un gran

sisme l�any 1428 al marge meridional dels
Pirineus. L�activitat sísmica ha estat molt
baixa a la part central de les falles i s�ha
concentrat a les extremitats nord (marge
meridional dels Pirineus) i sud (marge
meridional de la depressió de la Selva),
on s�hi observa una densa presència d�epi-
centres de petita magnitud.

Potencialitat sísmica

Bé que cal tenir present que el fenomen sís-
mic no es pot predir, en el sentit més estric-
te del terme, els coneixements actuals per-
meten aportar alguns elements com a res-
posta a la incògnita de l�activitat futura:

El fenomen sísmic és recurrent i en els
llocs on s�han produït sismes es tornaran
a repetir.

Considerant una regió suficientment
gran i un període de temps prou llarg per
tenir una mostra �significativa� de sismes,
�significativa� es verifica que per cada sis-
me d�una determinada magnitud se�n pro-
dueixen 10 d�una unitat de magnitud més
petita i 100 de dues unitats més petites.
Dit d�una altra manera, si el període de re-
currència dels sismes de magnitud 4, per
exemple, és d�1 any, el període de recurrèn-
cia per a sismes de magnitud 5 és de 10
anys, o el de magnitud 6.0 és de 100 anys.

En temps històrics s�han produït a
Catalunya terratrèmols destructors; l�any
1373 a l�Alta Ribagorça i als anys 1427-28
a les comarques del Ripollès i Garrotxa.

Per tant, l�extrapolació de les dades actu-
als, completades amb les històriques indi-
quen que poden produir-se terratrèmols
destructors al nostre territori, i que en mitja-
na se�n produeix 1 de M 5 (danys lleugers)
cada 10 ó 20 anys, 1 de M 6 (danys greus)
cada 100 o 200 anys. Per a magnituds su-
periors, com la dels sismes destructors de
l�edat mitjana, l�extrapolació és incerta, i es
necessiten més informacions per determi-
nar-ne els períodes de recurrència. En par-
ticular, estudis de paleosismicitat per a tro-
bar traces de sismes en el registre geològic
quaternari o a partir de mesures precises
de posicionament per determinar les velo-
citats de deformació actual (Goula et altri,
1996) han de donar indicacions d�aquests
períodes, per ara desconeguts.   
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MAPA DE SISMICITAT DE CATALUNYA
1 9 7 7 - 1 9 9 7

FONT: Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya
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CRÈDITS DEL  MAPA

EL MAPA S�HA REALITZAT GRÀCIES A LA PARTICIPACIÓ D�UN GRAN NOMBRE DE PERSO-
NES, DES DEL PERSONAL D�OBSERVATORI I PERSONAL DE MANTENIMENT DE LES ESTA-
CIONS SÍSMIQUES FINS ALS PROFESSIONALS DE L�EDICIÓ DEL MAPA. LES PERSONES

QUE HAN ESTAT MÉS DIRECTAMENT IMPLICADES EN LA SEVA REALITZACIÓ I, PER TANT,
AUTORS DEL MAPA SÓN: ANTONI ROCA, XAVIER GOULA, CARME OLIVERA, TERESA

SUSAGNA, JORGE FLETA, SARA FIGUERAS I JOAN CARLES OLMEDILLAS, TOTS ELLS

DEL SERVEI GEOLÒGIC DE CATALUNYA, ACTUALMENT INTEGRAT A L�INSTITUT CARTO-
GRÀFIC DE CATALUNYA.
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