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SOLIDARITAT ACTIVITATS POPULARS
AJUNTAMENT DE JUNEDA

Alumnes de l’Esclat van fer una exhibició a Juneda.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Classes de batuca i zumba a Rosselló.

Balls, curses,
xous i enginy
per a‘La Marató’

L’atleta Ismael Guiu corre 24 hores a Sudanell.
EDGAR ALDANA

Els lleidatans es bolquen en una infinitat
d’iniciatives solidàries tot el cap de setmana
❘ LLEIDA ❘ Centenars d’entitats de
Ponent estan bolcades aquest
cap de setmana en la celebració
d’actes solidaris per recaptar fons
per a La Marató de TV3, dedicada aquest any a la investigació de la diabetis i l’obesitat.Avui
és el dia gran de La Marató, encara que ahir es van celebrar desenes d’actes. A Lleida, l’Associació de Diabètics va organitzar una festa a Balàfia amb les
actuacions d’El Gran Magí, l’as-

sociació de capoeira i els trucs
d’Òscar de la Torre. La vetllada
va acabar amb un concert del
GrupTeclam’s, que va presentar
la cançó Tastet de Mel, dedicada a les persones amb diabetis.
A Rosselló es va celebrar una fira d’entitats, classes de ball, una
desfilada i un bingo. Els nens van
dibuixar una piràmide dels aliments a Barbens i a Ivars d’Urgell hi va haver una trobada amb
150 puntaires.

Nens i nenes van dibuixar una piràmide dels aliments a Barbens, on es van vendre pastissos casolans.
EDGAR ALDANA

LLEONARD DELSHAMS

AGENDA PER AVUI

Lleida
❚ De 10.00 a 14.00 h: A la Llotja, marató de zumba solidari organitzat pel gimnàs Ekke i degustació de tapes solidàries al
restaurant Davall.

Mollerussa
❚ 10.15 h: A la plaça de l’ajuntament, esmorzar a càrrec de La
Colla del 50 Anys i balls tradicionals.

Tàrrega
❚ 9.00 h: A la plaça Nacions Sense Estat, circuit amb diferents tallers, esmorzar popular, vermut i
espectacles.

Trobada de puntaires a Ivars d’Urgell amb sorteig de productes.
AMADO FORROLLA

Balaguer
❚ 11.15 h: A la plaça Mercadal,
passejades amb carro i cavalls
amb l’Associació Amics dels Cavalls de la Noguera.

La Seu d’Urgell
❚ 11.00 h: A la plaça Catalunya,
activitats variades i sorteig d’entrades per fer una visita al Camp
Nou.

Vielha
❚ 12.00 h: A la plaça de l’església, inici de la caminada de marxa nòrdica per la Ruta Saludable
de Vielha, de 5 quilòmetres de
recorregut.
Els clubs d’escacs van organitzar ahir un torneig solidari a l’IEI.

El centre cívic de Balàfia va acollir una demostració de capoeira.

