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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

• Boadella 61,10 31,86 52,15 53,86 88,16 47,46 41,56
• Sau 165,26 101,80 61,60 125,55 75,97 117,53 97,16
• Susqueda 233,00 120,89 51,88 224,53 96,36 180,46 146,18
• La Baells 109,43 49,10 44,87 101,14 92,42 80,06 72,55
• La Llosa del Cavall 80,00 26,68 33,34 44,95 56,19 45,11 - - -
• Sant Ponç 24,38 15,72 64,48 15,77 64,66 15,59 14,47
• Foix 3,74 3,74 100,08 3,74 100,08 3,72 4,31
• Siurana 12,22 6,14 50,22 8,08 66,08 8,75 8,01
• Riudecanyes 5,32 2,16 40,58 4,85 91,07 3,42 3,09
• TOTAL 694,45 358,09 51,56 582,45 83,87 502,10 - - -
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Embassament Capacitat
màxima hm3

Estat actual Mitjana a la mateixa dataEstat fa un any Tomasa Cuevas
Gutiérrez

Creu de Sant Jordi

El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

Multitudinària presentació d’un llibre a Cardona
Cardona va aprofitar la diada de Sant Jordi per presentar oficialment el llibre «La cuina
de Cardona:d’ahir i d’avui»,que recull 151 receptes elaborades per les mestresses de ca-
sa de la vila (vegeu Regió7 del 24 de febrer).A la fotografia hi surten les autores (també
hi ha algun autor), juntament amb el mestre cuiner que ha coordinat el receptari,José Ja-
vier Abadía, i l’alcalde de Cardona, Josep Maria Sala. El llibre és l’activitat que clou el
programa de participació ciutadana «Les mestresses de casa en la gestió del patrimoni»
i té 190 pàgines,amb receptes d’orígens ben variats a més del català:des de l’andalús fins

al menorquí,passant per l’asturià,el madrileny,el marroquí i fins i tot el rus.Les receptes
es classifiquen en diversos apartats: sopes, amanides, aus, truites, peix i marisc, carn i bo-
lets, i postres, i a cada pàgina s’hi posa també la foto de l’autora i les seves dades, com
també l’origen i les característiques del plat.D’aquest llibre sortirà,ara,el menú de Car-
dona,que es vol oferir als restaurants locals.
L’acte de presentació va ser molt entranyable, i la munió de participants va fer petit el sa-
ló de sessions de l’ajuntament de Cardona.Hi va haver paraules del mestre cuiner i tam-
bé de l’alcalde,que va encoratjar les dones a continuar organitzant activitats col·lectives.
Finalment,una representació de les autores va lliurar a l’alcalde i al cuiner una rosa.

La trobada la va organitzar l’associació Ceps i Manduca

Sant Vicenç acull una trobada
d’intercanvi de plaques de cava

Per cinquè any consecutiu, la
pèrgola de Can Soler de Sant Vi-
cenç de Castellet va acollir la tro-
bada d’intercanvi de plaques de
cava organitzada diumenge al
matí per l’Associació Cultural
Ceps i Manduca. L’afició de
col·leccionar plaques de cava té
cada cop més adeptes,així ho van
poder comprovar els organitza-

dors, ja que la convocatòria va
acollir centenars d’aficionats de
tot Catalunya. Ceps i Manduca
va presentar una nova placa
commemorativa d’aquesta tro-
bada,com també una altra de de-
dicada a l’estàtua d’Anselm Cla-
vé de Sant Vicenç.També s’hi po-
dia trobar la placa dedicada al
centenari del ball de gitanes.

Manresa serà la seu dissabte del
mundial de Scrabble en català

Dissabte que ve es jugarà a
Manresa una de les tres fases
classificatòries del 2n Campio-
nat Mundial de Scrabble en Ca-
talà,de la qual sortiran 6 finalis-
tes, que jugaran la gran final els
dies 19 i 20 de maig a Grano-
llers. Dos d’aquests semifinalis-
tes seran del Club de Scrabble
Manresa. La competició tindrà

lloc al restaurant Via Fora! des
de les 10 del matí fins a 2/4 de 3
de la tarda.A Manresa es juga-
ran quatre rondes en la modali-
tat de Scrabble clàssic, és a dir,
d’un contra un, i cada jugador
tindrà dos minuts de temps per
fer la seva jugada. La inscripció
es tancarà 15 minuts abans de la
primera partida.

Només un de cada tres
malalts controla bé l’asma

Diferents associacions vincula-
des a la patologia de l’asma han
iniciat una campanya per donar a
conèixer la importància de tenir
un control de la malaltia, coinci-
dint amb el Dia Mundial de l’As-
ma que se celebrarà l’1 de maig
vinent. Segons la Fundació Res-
pira i la Societat Espanyola de
Pneumologia, només una de ca-

da tres persones amb asma té un
bon control de la malaltia, que
afecta el 10 % de la població. El
doctor César Picado, de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona, assegura
que molts malalts renuncien als
tractaments per desconeixement
i per la poca insistència dels met-
ges i «alguns troben normal ofe-
gar-se cada dia».–Efe

NECROLÒGIQUES

� Manresa
–Dolores Madrid Alemán
ha mort a l’edat de 64 anys.
El funeral per la seva àni-
ma se celebrarà avui,di-
jous,a les deu del matí, a
l’església parroquial de
Crist Rei de Manresa.

� Navàs
–Montserrat Obiols Ribó
ha mort a l’edat de 93 anys.
El funeral per la seva àni-
ma se celebrarà avui,di-
jous,a les deu del matí, a
l’església parroquial de la
Sagrada Família de Navàs.

� La Seu d’Urgell
–Queralt Perramon Torra
ha mort a l’edat de 88 anys.
El funeral per la seva àni-
ma se celebrarà avui,di-
jous,a les dotze del migdia,
a l’església catedral basílica
de la Seu d’Urgell.

EFEMÈRIDES

Tal dia com avui:
–1937:Guerra Civil Espa-
nyola.Bombardeig de Ger-
nika per la legió Cóndor.

AJUNTAMENT DE CARDONA

JORDI LARGO

JORDI LARGO


