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Alumnes del col·legi Maristes van participar ahir en la festa de clausura del pla de consum de fruita per aquest curs 2013-2014.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat i l’Asso-
ciació Catalana d’Empreses de
Fruita i Hortalisses (Afrucat) pre-
veuen duplicar l’any que ve el
nombre d’alumnes beneficiaris
del pla de consum de fruita a les
escoles. Quan el van posar en
marxa el 2005, els alumnes par-
ticipants eren 50.000, mentre
que durant el curs escolar que
va acabar ahir aquesta xifra va
augmentar fins als 170.000 a tot

Catalunya (es van repartir més
de 415 tones de fruita), 14.637
de les quals en 181 escoles de
Ponent. I el pla no ha tocat sos-
tre. Segons van apuntar ahir els
responsables durant la festa de
final de curs que es va celebrar
al col·legi Maristes, una de les
novetats per a l’any que ve serà
que s’hi incorporaran més cur-
sos. En concret, els d’educació
infantil de 3 a 6 anys i els del ci-

cle superior de primària, de 10
a 12 anys. D’aquesta manera,
preveu arribar a 400.000 alum-
nes gràcies a la millora del finan-
çament dels fons europeus.
“L’objectiu és promoure els hà-
bits saludables i reduir l’obesi-
tat infantil”, va afirmar Domè-
necVila, director general d’Ali-
mentació de la Generalitat. Un
espectacle va tancar ahir al Ma-
ristes el curs.

Menjar fruita a l’escola enganxa
LaGeneralitat i Afrucat duplicaran el curs que ve els alumnes que participen en el pla
de consum de fruita || A Ponent aquest any han sigut 14.637 de 181 col·legis

INFÀNCIAALIMENTACIÓ

LADADA

170.000
ALUMNES A CATALUNYA

Han participat aquest any en el
pla de consum de fruita a les es-
coles, 14.637 a Ponent.

Campanya
d’Antisida de
Lleida a l’estiu

PREVENCIÓ

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’Associació
Antisida de Lleida continua-
rà durant l’estiu amb les se-
ues campanyes d’informació
i prevenció durant actes i fes-
tes que s’organitzin a la pro-
víncia. La primera acció tin-
drà lloc avui coincidint amb
l’inici de la temporada de pis-
cines del Pont de Suert.

A més de col·laborar en
l’organització de la festa d’in-
auguració, l’entitat instal·la-
rà una taula informativa per
donar a conèixer els serveis
que ofereix l’associació i re-
partir preservatius als assis-
tents.

Bandera blava
per a 89 platges
catalanes

QUALITAT

❘ BARCELONA ❘ Les platges i els
ports ambmés qualitat de Ca-
talunya van rebre ahir les ban-
deres blaves, el distintiu in-
ternacional que els acredita
com a tal. En total, el 2014
s’han premiat 89 platges ca-
talanes, una menys que l’any
passat, i un total de 24 ports,
una xifra que es manté.

Per demarcacions, Girona
ha aconseguit la bandera bla-
va en 28 de les seues platges
i vuit ports; Barcelona, en 23
i nou, respectivament, iTarra-
gona l’ha obtingut en 38 plat-
ges i set ports.
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