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■ Diari de Girona

FETS I GENT
BARCELONA

Ada Colau anuncia que
espera el segon fill
BARCELONA | ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va anunciar a través del seu
compte de Facebook que està embarassada de tretze setmanes. Colau explica que espera un nen
que «si tot va bé naixerà a la primavera». L'alcaldessa afegeix que
en els mesos que vénen seguirà
amb les seves obligacions al capdavant de l'Ajuntament «amb normalitat». L'alcaldessa de Barcelona, de  anys, que ja és mare
d'un nen, Luca, va assegurar que
aquesta segona maternitat li donarà «més motivació per fer de
Barcelona una ciutat millor».

Cultura i Societat

El dia gris no espanta els «súpers», i omplen Montjuïc
BARCELONA | EFE

El cel ennuvolat i un temps irregular va acompanyar ahir la Festa
dels Súpers, que aquest any quedarà
segurament per sota de la xifra rècord del , quan més de .
persones hi van assistir entre els dos
dies que dura. La  edició de la Festa dels Súpers va obrir les seves por-

tes amb normalitat a les . del
matí en l'Anella Olímpica de Montjuïc malgrat el temps inicialment
plujós a la capital catalana
Des de primera hora, nombroses
famílies es van acostar a aquest esdeveniment organitzat des de fa
dues dècades pel programa infantil de Televisió de Catalunya i que

aquest any ha programat més de
 activitats i més de  espectacles.
El lema d'aquesta edició és «Q», el
nom del robot que s'acaba d'incorporar a la família del Super i que el
malvat Sr. Pla intenta destruir.
Els que s'acostaven al recinte de
Montjuïc van gaudir de  espectacles, entre ells actuacions de la fa-

mília del Super.
A més, els «súpers» poden conèixer els presentadors de tots els
programes del canal Super, participar en el «Concurs carnet» i obtenir una edició especial i limitada
del carnet de «súper» dedicada al
è aniversari del programa Super.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ A fets.diaridegirona@epi.es
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VERSIÓ CATALANA

Avui és l’aniversari d’aquest
cuarentón! Per molts anys, Eloy!
T’estimem molt!

L'Ari avui fa 18 anys! Tots els que
t’estimem et desitgem que passis un
feliç aniversari. Per molts anys!

Felicitats, Joan: ets el millor marit,
pare i avi. Tots t’estimem molt. Una
abraçada.
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