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Fundesplai prepara la seva festa per
començar la campanya d’estiu
EL PRAT DE LLOBREGAT w La
Fundació Catalana de L’Es
plai, Fundesplai, celebrarà
diumenge al Parc Nou del
Prat una nova edició de la
Festa Esplai, amb la qual
inicia la temporada d’estiu i
on presentarà la seva campa
nya “Encerta l’estiu. Un estiu
per a tothom!”, que suma més
d’un miler de tandes de colò
nies, casals, campaments,
rutes i camps de treball per a
nens, joves i famílies. S’ofe
reixen més de 60.000 places,
un 2% més que el 2014. Fun
desplai continua la seva apos
AGUSTÍ ENSESA

Un dels muntatges que fins al 17 de maig envairan la ciutat

Girona s’engalana
per a Temps de Flors
Més de mil petúnies i alegries que
emulen un jardí flotant sobre les
escales de Sant Martí o flors
gegants recobertes de tela repar
tides al llarg de l’Onyar que s’il∙lu
minaran de nit només són alguns
dels 164 muntatges florals que
formaran part del certamen de
Girona Temps de Flors, que

aquest any arriba al 60è aniversa
ri. Des de fa dies, els artistes,
voluntaris i escoles de jardineria
treballen contra rellotge perquè
tot estigui a punt per a demà, dia
d’inici d’aquest festival floral
que fins al 17 de maig atraurà a la
ciutat més de 200.000 visitants.
L’obertura de l’antic Cinema

Modern, tancat des de fa 14 anys,
o la participació de membres del
festival belga Floraliën de Gant,
que cobriran el claustre del mo
nestir de Sant Daniel amb un
conjunt de mil azalees, són dues
de les novetats d’una edició en
què la flor natural guanyarà pro
tagonisme. / Sílvia Oller

ta per un lleure que eduqui en
valors i que sigui inclusiu. A
la festa també s’espera captar
fons per a les beques que la
fundació té previst lliurar
aquest any, unes 4.500, qua
tre vegades més que el 2010.
Una manera de col∙laborar és
botant. Al gener, l’entitat va
posar en marxa la iniciativa
#botaxlainfancia per la qual,
per cada imatge pujada a
xarxes socials d’algú botant,
diverses empreses aporten
un euro. Diumenge, a les
14 hores, es farà un salt
col∙lectiu. / Raúl Montilla

El PP proposa un
“control sanitari”
per a immigrants

L’associació de
directius s’obre
al sector públic

TORTOSA wXavier Dalmau,
candidat del PP a Tortosa
(Baix Ebre), ha inclòs en el
seu programa un “control
sanitari” per detectar malal
ties de transmissió entre els
immigrants que es vulguin
empadronar. “Si ve una
persona i porta una malaltia
davant la qual el nostre cos
no està preparat, cal posar
la en quarantena. Si està bé,
cap a dins; si no, la curem”,
va dir Dalmau a Ser Ebre.
El 2011 va fer la mateixa
proposta. / Esteve Giralt

MADRID wL’Associació
Espanyola de Directius
(AED) ha creat el Club de
Directius del Sector Públic,
secció que integrarà aquest
col∙lectiu en l’associació.
L’AED agrupa més de
1.800 directius dels dife
rents sectors econòmics i
àrees funcionals de les em
preses. En la presentació hi
van intervenir Pau Herrera,
director general de BPMO, i
Ramon Torra, gerent de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. / Redacció

