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SALUTSOLIDARITAT

Cant, ball i teatre, protagonistes en una vetllada a l’institut Josep Lladonosa.
EDGAR ALDANA

Fondarella va organitzar una escala en hi-fi.

Venda de pastissos per a ‘La Marató’ a Barbens.
EDGAR ALDANA

LLEONARD DELSHAMSINS JOSEP LLADONOSA

El Magical Media va acollir un curs de formació en reanimació cardiopulmonar.

LLEONARD DELSHAMS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Catalunya celebra avui
una nova edició de La Marató
deTV3, però les comarques llei-
datanes fa dies que organitzen
activitats per recaptar fons per
investigar sobre les malalties del
cor, temàtica a la qual es dedi-
cat aquest any el programa so-
lidari. I ahir no va poder ser
menys i tant la ciutat de Llei-
da com altres localitats de Po-
nent es van sumar a la causa
amb diferents actes. Entre
aquests, la tercera edició d’una
caninada solidària que es va ce-
lebrar a la Mitjana i en la qual
els participants, els gossos i els
seus amos, van haver de fer, en-
tre altres activitats, un recor-
regut pel parc i resoldre pro-
ves amb l’ajuda d’un mapa. La
recaptació amb les inscripcions
es destinarà a LaMarató. El ma-
teix faran al Magical Media, que
va ser un altre dels punts de la

jornada solidària d’ahir.Allà,
l’empresa Neosalus va organit-
zar un curs de formació en rea-
nimació cardiopulmonar i la
quota que van pagar els assis-
tents serà per al programa soli-
dari.

També col·laboren amb La
Marató els alumnes de l’insti-
tut Josep Lladonosa, que van
muntar una vetllada solidària
amb actuacions del grup de te-
atre de primer d’ESO, la coral,
el grup musical i el de teatre de
segon i tercer i també el grup de
funky. Fora de la capital de Po-
nent, Rosselló va celebrar una
jornada plena d’activitats orga-
nitzades per l’ajuntament i as-
sociacions i empreses locals. En-
tre aquestes la Fira d’Entitats de
Nadal, amb parades i tallers, i
després la confecció d’un cor ge-
gant a càrrec dels veïns.A Ivars
d’Urgell es van afegir a La Ma-
rató amb una venda de pastis-

sos i una trobada de puntaires.
A Barbens, els actes centrals van
ser la venda de productes fets a
mà, de pastissos i de coca amb
xocolate.A Fondarella van op-
tar per la música i van organit-

zar una escala en hi-fi. Són no-
més una mostra de les gairebé
400 activitats promogudes des
de Ponent que seguiran avui en-
cara amb força perquè sigui una
Marató de cor.

Rosselló es va afegir al programa solidari amb diverses activitats.

ALGUNESPROPOSTES

Lleida

❚ 10.00:Marató d’espectacles a
la Llotja amb unes 40 activitats.
Fins a les 22.00 hores.

Balaguer
❚ 11.00: Activitats a la plaçaMer-
cadal de l’agrupació recreativa
dels bombers.

Tàrrega
❚ 17.30: Al Casal de la Gent Gran,
ball solidari i venda de manuali-
tats dels usuaris.

Mollerussa
❚ 11.00: L’associació LoVermutet
organitza un vermut a preus po-
pulars. Pl. Manuel Bertrand.

Gossos i els seus amos es van afegir a ‘LaMarató’ ambuna ‘caninada’ solidària a laMitjana.

Apunt per a una‘Marató’de cor
Les comarques lleidatanes es bolquen en el programa solidari d’avui organitzant gairebé 400 activitats
|| Ahir se’n van celebrar desenes com cursos de formació, venda de productes o una ‘caninada’
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