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Comarques
GIRONA | DdG

Els embassaments gironins
afronten l’inici de l’hivern amb
un 77% de la seva capacitat en el
cas de Sau i Susqueda (al sistema
Ter-Llobregat) i amb un 68% pel
que fa al de Darnius Boadella. En
els tres casos, el nivell dels pantans
és vuit punts superior al de fa
trenta dies.
L’Agència catalana de l’Aigua
(AcA) atribueix aquest increment
a l’episodi de pluges de principis de
novembre, que ha augmentat les
reserves del conjunt de conques
internes de catalunya. Amb els volums actuals, l’administració va
assegurar que es garanteixen totes
les demandes ordinàries per a un
període de 14 mesos –encara que
va recomanar mantenir les polítiques d’estalvi.
Menys que fa un any
Tot i que els volums d’aigua han
anat augmentant al llarg de l’últim
mes, els nivells actuals són inferiors
als que es van registrar ara fa un
any, quan els embassaments es
trobaven, de mitjana, al 94% de la
seva capacitat; amb 652 hectòmetres cúbics emmagatzemats i
per sobre del promig dels darrers
deu anys –que era del 70% i de 488
hm3.
El sistema Ter-Llobregat, format
pels embassaments del Llobregat –la Baells, la Llosa del cavall i
Sant Ponç– i del Ter –Sau i Susqueda– es troba al 77 per cent
(471 hm3) de la seva capacitat, 8
punts més que fa 30 dies (69% i 421
hm3) amb els embassaments de
Sant Ponç (93% i 22 hectòmetres
cúbics), la Baells (82% i 90 hm3) i
la Llosa del cavall (78% i 62 hm3),

Mifas organitza un
taller per ajudar
a buscar feina a
través d’internet
GIRONA | DdG

L’associació Mifas ahir va posar
en marxa un taller adreçat als seus
representants per tal d’ajudar-los
a buscar feina a través d’internet.
L’objectiu d’aquesta proposta formativa és ajudar les persones que
pateixen algun tipus de discapacitat física i que estan buscant treball.
Els alumnes que participen en
aquestes sessions centrades en la
recerca de feina a través d’internet
formen part de la Borsa de Treball
del Servei d’Integració Laboral de
Mifas i, en aquests moments, es
troben enmig d’un procés d’orientació laboral.
El taller té una durada de 12 hores, és gratuït i es ﬁnança amb
fons propis de la Fundació Mifas.
Durant les classes, es treballaran
les eines bàsiques per saber gestionar un compte de Recerca de
feina, millorar l’efectivitat a l’hora
de buscar ofertes laborals o saber
presentar-se i adjuntar un currículum a través d’un correu electrònic.

Sau, Susqueda i Bodadella tenen
menys capacitat que fa un any
tots tres a la conca del Llobregat,
com els que tenen els volums més
alts. Fa un any, el conjunt dels
embassaments del sistema Ter-

Llobregat estava al 95%, amb 582
hm3.
El pantà de Darnius Boadella,
per la seva banda, se situa a prop

del 63% (38 hm3), 8 punts i 4 hm3
més que fa 30 dies; mentre que el
sistema Siurana-Riudecanyes està
al 53% de la seva capacitat (supe-

rant els 9 hm3), 8 punts i 4 hm3
més que fa 30 dies; i l’embassament de Foix està al 96%, amb 3,5
hectòmetres cúbics.

