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Castellers a la Pujada de la Seu Vella
La desfilada de moda de Rosselló aplega 900 persones
Dissabte més de 900 persones van assistir a Rosselló a la desfilada de moda solidària en favor de La
Marató amb la participació d’un centenar de models del municipi de totes les edats. L’acte va tenir lloc
al Casal Rossellonès, i va comptar amb una desfilada de vestits de nuvis i núvies i de llenceria fina.

Sortida de la Cursa de la Pujada de la Seu Vella, on els Castellers
de Lleida van donar el tret de sortida, mentre la Marató de TV3
ho retransmetia en directe. /FOTO: J. GINÉ

Música, dansa i poesia a Juneda
Aquest dissabte a Juneda, al Teatre Foment, va tenir lloc la Mostra
solidària de música, dansa i poesia, amb actuacions com la de la
Massa Coral Els Cantaires, en la fotografia. /FOTO: Els Cantaires

Puigverd de Lleida es segueix movent per la Marató
Aquest diumenge van continuar les activitats solidàries amb motiu de la Marató a Puigverd de Lleida.
Els actes van començar al matí amb una caminada popular, a la fotografia, i van seguir amb una visita
cultural i activitats de tot tipus, com una exhibició de patinatge, una de country o sardanes populars.

Xocolatada per tothom a Sanitas Ilerda
A Sanitas Residencial Ilerda van finalitzar aquest cap de setmana
les activitats especials de La Marató d’enguany, amb joves i una
xocolatada per a residents, familiars i tot l’equip.

Ismael Guiu corre 24 hores

Sopar a Vilanova de l’Aguda

L’atleta lleidatà Ismael Guiu va completar el seu
repte de córrer durant 24 hores 164 kilòmetres i
800 metres a Sudanell. /FOTO: Feetback Running

Aquest dissabte es va dur a terme un sopar i
bingo solidari en benefici per La Marató de TV3
a Vilanova de l’Aguda, on es van recaptar 592€.

Balaguer surt al carrer

Veus del Pont de Suert

Benavent recapta 1.218€ per la Marató

El passeig de l’Estació i la Plaça del Mercadal de
Balaguer van congregar ahir durant el matí una
trentena d’activitats destinades a recaptar fons.

Els excomponents de la Coral Veus del Pont de
Suert van gaudir d’una nit solidària, amb un
sopar per recaptar fons per la Marató.

A Benavent es van recaptar 1.218 euros en els quatre actes
celebrats en benefici de la marató: una pedalada popular, proves
de glucosa, venda de flors de lis i xocolatada, i un sorteig de futbol.

