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S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ La mobilització de la so-
cietat catalana en general –i llei-
datana en particular– entorn de
La Marató deTV3 és innegable-
ment un dels fets que conver-
teixen aquest programa en un
esdeveniment, en una festa
col·lectiva que traspassa els lí-
mits del plató televisiu. Demà
se celebrarà la 22 edició de La
Marató i bona part de les acti-
vitats populars que l’acompa-
nyen. Com cada any, centenars
de lleidatans participaran acti-
vament en l’organització de més
de 200 actes que tenen per ob-
jectiu incrementar el marcador
del programa, aquest any dedi-
cat a les malalties neurodegene-
ratives.

Són moltes les fórmules que
les entitats ideen per recaptar
diners en un ambient participa-
tiu i solidari. D’aquesta mane-
ra, hi haurà concerts, competi-
cions esportives, mercadillos de
manualitats, festivals, camina-
des o dinars populars, per po-
sar alguns exemples.

Però no només demà la soci-
etat lleidatana es bolcarà amb

La Marató. Des de fa dies, enti-
tats, escoles i residències de Po-
nent ja han posat fil a l’agulla
per recaptar fons.

És el cas del Consell de l’Es-
tudiantat de la UdL, que ha ce-
lebrat La setmana de La Mara-
tó. En total, 400 voluntaris han
organitzat més de 30 activitats
repartides pels campus i han
aconseguit recaptar 6.321 eu-
ros a través de xerrades, esmor-
zars, estands informatius, xoco-
latades, activitats infantils o una
fideuà popular.

Per la seua part, els estudiants
de l’institut Gili i Gaya de Llei-
da van fer ahir al matí una ca-
minada solidària des de l’insti-
tut fins alsAiguamolls de Rufea.
Tots els participants van com-
prar tiquets al preu mínim d’un
euro per a La Marató.

També ahir, els usuaris de la
residència de gent gran de Llei-
da-Balàfia van organitzar un
mercadillo de manualitats con-
feccionades per ells mateixos,
com braçalets i calendaris.

Lleida, a punt per La Marató
Les comarques de Ponent organitzen més de 200 activitats per recaptar fons per a aquesta iniciativa
|| Demà se celebra la 22 edició, dedicada aquest any a les malalties neurodegeneratives

SOLIDARITAT ACTIVITATS

ESTUDIANTS

Els estudiants de la UdL
han aconseguit 6.321 euros
aquesta setmana amb una
trentena d’activitats

Salut. Les comarques de Lleida implanten un
pla pilot pioner per evitar suïcidis
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Justícia. L’Audiència de Sevilla confirma la
sentència de presó del torero Ortega Cano
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ITMAR FABREGAT

ALT URGELL

La Seu d’Urgell
Múltiples activitats
per a tots els públics
❚ La Seu acull aquest cap de setma-
na desenes d’actes per a La Mara-
tó, com una marxa nòrdica, tallers,
venda de llibres i articles nadalencs
fets pels escolars.

Organyà
❚ Caminada popular, vols solidaris
en parapent i xocolatada.

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert
Cursa de natació i
concert a l’església
❚ La piscina municipal coberta
acull aquest matí una cursa de na-
tació. A la tarda, concert de Nadal
a l’església.

LES GARRIGUES

Les Borges Blanques
Concerts de Nadal
amb 700 nens i nenes
❚ El Pavelló de l’Oli acollirà avui a
les 17.00 hores el concert dels
alumnes de l’escola Joan XXIII.

Cervià de les Garrigues
❚ La plaça de Cervià acull aquest
matí una parada de productes ar-
tesanals.

NOGUERA

Balaguer
Mercat solidari
de segona mà
❚ Demà, a la plaça Mercadal, venda
d’objectes de segona mà, roba i jo-
guets.

Bellcaire d’Urgell
❚ Aquesta nit, sopar solidari al po-
liesportiu, amb l’actuació del grup
Sweet Sixties.

Els alumnes de l’institut Gili i Gaya de Lleida van organitzar ahir una caminada solidària.

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur
Encesa d’espelmes
solidàries
❚ A partir de les 10.00 hores de de-
mà, encesa d’espelmes solidària a
la plaça de l’Arbre.

PALLARS SOBIRÀ

Sort
Xocolatada i bingo al
poliesportiu
❚ Demà a la tarda, el pavelló de
Sort acollirà una xocolatada i un
bingo amb cava com a premi.

PLA D’URGELL

Mollerussa
Múltiples actes a la plaça
de l’ajuntament
❚ Regenera la teua solidaritat és l’es-
lògan que engloba totes les activi-
tats de Mollerussa.

SEGRIÀ

Lleida
Espectacle, ball i
bingo solidaris
❚ Diverses entitats i associacions de
veïns organitzen espectacles, ses-
sions de ball, jocs i bingos solidaris
aquesta tarda i demà. Els alumnes
de l’IES Gili i Gaya van caminar ahir
4 hores (a la imatge).

Alcarràs
❚ Cap de setmana esportiu, amb
diverses activitats al pavelló muni-
cipal. Entrada: 2 euros.

SEGARRA

Cervera
Rifa solidària de
productes artesanals
❚ Al Centre Ocupacional L’Espígol
de persones amb discapacitat.

SOLONÈS

Solsona
Subhasta de 70 quadres,
entre altres activitats
❚ Elaborats en els concursos de
pintura ràpida de la ciutat.

URGELL

Tàrrega
Esmorzar popular, venda
d’artesanies i teatre
❚ Desenes d’activitats, entre les
quals un esmorzar a l’Escola Pia.

Anglesola
❚ Demà a la tarda, partits de bàs-
quet, futbol, patinatge i bingo.

VAL D’ARAN

Termes Baronia de Les
Circuit termal i
massatges solidaris
❚ Venda de tiquets solidaris per 12
euros per accedir als banys.

Baqueira-Beret
❚ Curses d’esquí i snowboard per
15 euros d’inscripció.

Residència
Lleida-Balàfia.
Pastissos i
manualitats van
aconseguir
donacions
generoses ahir
a la residència.

GSS

905 11 50 50
És el telèfon per contribuir

amb La Marató per realitzar

donatius diumenge du-

rant tot el dia.

PROPOSTESAPONENT

Sorteig a Lleida■ El col·legi
Frederic Godàs ha organitzat
un sorteig del quadre Melan-
gia de l’artista Robert Martí.
Cada papereta val 1 euro.

Rosendo Manrique
Resaltado


