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LA GALERIA

Estat dels embassaments (dades en hm3)
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Susqueda
Sau

Boadella
45,7
(76%)
Estat el 2
d’abril

TOTAL

Capacitat màxima : 61,10

Capacitat màxima : 233

187
(80,1%)

188,9
(80,9%)

Estat el 2
d’abril

Estat el 7
d’abril

Capacitat màxima : 165,26

121,1
(73,3%)

128,5
(77,8%)

48,8
(79,8%)
Estat el 7
d’abril

Estat el 2
d’abril

Estat el 7
d’abril

Estat el 2 d'abril

353,8 hm3 77%

Estat el 7 d'abril

366,2 hm3 79,7%

Capacitat
màxima
459,36

Les pluges de dijous fan
pujar un 3,5% l’aigua dels
pantans de l’àrea gironina
a Boadella i Sau guanyen més d’un 6% d’aigua, mentre que Susqueda, que
estava més ple, augmenta un 1% a En conjunt, estan al 80% de capacitat
Lurdes Artigas
GIRONA

Les reserves als embassaments de l’àrea gironina
són un 3,5% més altes gràcies a les pluges de dijous
passat. Segons les dades
que va fer públiques ahir
l’Agència Catalana de l’Aigua, els pantans de Boadella, Sau i Susqueda emmagatzemaven ahir un total
de 366,2 hm³, mentre que
dimecres passat en contenien 353,8. Això significa
un 3,5% més d’aigua o, en
xifres absolutes, 12,4 hm³.
Si es calcula respecte a la
capacitat màxima, en conjunt els tres pantans esta-

Les xifres
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12,4

2,7

hm³ és el que han guanyat en
conjunt els embassaments de
Boadella, Sau i Susqueda amb
les pluges del 3 d’abril

punts percentuals és la millora que hi ha hagut respecte
a la capacitat dels pantans:
s’ha passat del 77% al 79,7%

ven dimecres passat al
77% de capacitat i ahir, al
79,7%. Han millorat,
doncs, en 2,7 punts percentuals.

precipitacions del 3 d’abril
han estat Boadella i Sau.
En el de l’Alt Empordà,
la reserva d’aigua ha millorat un 6,8%: dels 45,7 hm³
als 48,8 hm³. Ha guanyat,
doncs, 3,1 hm³ i ara està al
79,8% de capacitat (3,8
punts més que dimecres,

Pantà per pantà
Els embassaments més
beneficiats per l’episodi de

Jordi
Grau

en què estava al 76%).
Sau, per la seva banda,
és el que ha sumat més
quantitat. Concretament,
7,4 hm³, ja que ha passat
de 121,1 a 128,5; percentualment és un increment
del 6,1%. Era el que abans
de la pluja estava menys
ple (al 73,3% de la seva capacitat) i el que més ha millorat en aquest aspecte
(4,5 punts, fins al 77,8%).
En canvi, Susqueda ja
estava al 80,1% abans de
les pluges i s’ha vist menys
afectat. Ha guanyat només 1,9 hm³ (un 1%) d’aigua, en passar de 187 a
188,9. Ara està al 80,9%
de capacitat. ■

Una revista necessària
irones, així sense accent i en plural, és la nova revista que ha tret al mercat l’Editorial Gavarres o,
el que és el mateix, el cassanenc Àngel Madrià.
No sorprèn la seva presentació perquè té germanes
més grans que segueixen la petja de la primera, Gavarres. Vull dir que és una revista magnífica, ben dissenyada, feta d’una manera gairebé artesanal amb tot
el que d’elogiós això comporta. És, a més, una revista
per ser llegida, ben escrita, amb una molt bona fotografia, pensada. De publicació semestral, està cridada
a ser una referència per conèixer més a fons coses
d’aquesta ciutat que li dóna títol. Perquè Girona té
moltes cares, molts protagonistes, moltes històries
potser massa desconegudes per a determinades generacions. I recuperar entrevistes de gent que ha fet
coses però que són gent normal, d’aquella que surt
poc als diaris o que els diaris només poden treure de
tant en tant, fa que molta gent hi pugui descobrir personatges nous, deliciosos.
ha molts en aquesta pri‘Girones’, com N’hi
mera revista, que es va preles seves
sentar dijous passat en un
germanes, és Teatre Municipal de Girona
que va omplir la platea i moluna revista
tes llotges del primer pis. És
pensada, ben a dir, que hi havia interès per
la revista i molts dels protaescrita, amb
gonistes del primer número
una fotografia hi eren presents. També els
de les entrevistes i els
acurada, una autors
fotògrafs. És, doncs, una
obra gairebé gran notícia per a la ciutat i
per a la seva gent. En el priartesanal
mer dossier de Girones es
tracta el tema de l’escoltisme, que també és el referent a la portada. I s’hi pot
descobrir una història que els seus protagonistes recorden però que és molt desconeguda per als que
som més joves o no vam tenir ocasió de beure del
món de l’escoltisme, lligat fortament a l’Església oberta i catalanista, i oposat frontalment a tot el que tenia
el seu referent en l’OJE falangista. S’hi poden veure,
joves, molt joves, noms que han tingut el seu pes en
aquesta Girona de tota la vida. Els capellans que en
van ser consiliaris, fotos del bisbe Jubany, obert per a
uns i escridassat pels més joves. I s’hi entreveuen
també les escletxes que el Concili i la seva interpretació van produir en el moviment. S’hi poden trobar els
Nadal, pare i fills, que tant de pes han tingut en aquesta
ciutat. Però també històries de gent que després va
treballar i va treballar bé per aquesta ciutat. En definitiva, que Girones és una revista a tenir en compte. Benvinguts i molta sort. Els gironins no us deixaran sols.
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La congregació dels Dolors de
Besalú estrena la sala capitular
Redacció
BESALÚ

La Congregació dels Dolors de Besalú va estrenar
dissabte la seva nova sala
capitular, en un acte que
va presidir el bisbe, Francesc Pardo. En aquest espai, situat a la rectoria,

l’entitat conservarà el seu
fons documental, que és
molt extens, atès que la
congregació es va fundar
el 1677. “La nova sala capitular –va dir el secretari de
la junta de l’entitat, Josep
Lagares– permetrà refermar, més si cal, el compromís abnegat de la congre-

gació envers el poble de
Besalú, tot impulsant les
tasques espirituals, d’oració i d’apostolat pròpies de
l’Orde dels Servents de
Maria; el suport a la parròquia; la tasca social envers
els més desvalguts i la tasca cultural per tal de donar
a conèixer i preservar el

patrimoni històric de la
venerable congregació.”
El bisbe va remarcar la implicació de tot el poble amb
la congregació. La inauguració va obrir el quinari
dels Dolors d’aquest any,
que culminarà divendres
al vespre amb la tradicional processó. ■

El bisbe, Francesc Pardo, en el moment de beneir la nova
seu de la congregació ■ CONGREGACIÓ DELS DOLORS DE BESALÚ

