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Tradicions. Tribut als col·laboradors del
concurs de Vestits de Paper
Música. L’orquestra Julià Carbonell inunda de
tangos l’Auditori Enric Granados

➜

SOLIDARITAT‘LA MARATÓ’

Ponent es bolca
amb‘La Marató’
Més de 400 activitats per recaptar fons per investigar la
diabetis i l’obesitat || L’esport, la cultura popular i la
música participen en aquesta iniciativa solidària
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Lleida es va tornar a bolcar ahir amb La Marató deTV3
amb 400 activitats a tota la província per recaptar fons per lluitar contra la diabetis i l’obesitat.
Al tancament d’aquesta edició,
aquesta iniciativa solidària havia recaptat a tot Catalunya cinc
milions d’euros. Hi va haver activitats per a tots els gustos. La
Llotja de Lleida va acollir el
Zumbathon, amb sessions dirigides per practicar aquesta modalitat esportiva. Al seu torn,
el Museu de Lleida va subhastar fotografies de l’exposició
Apòstols del rock del fotoperi-

odista Francesc Fàbregas. Es van
adjudicar 14 fotografies que van
recaptar 1.230 euros. L’atleta Ismael Guiu va recórrer 164 quilòmetres corrent durant 24 hores contra la diabetis i l’obesitat.
A Mollerussa, es van recaptar
2.622 euros amb activitats populars. Les Borges Blanques va
organitzar una trentena d’activitats entre les quals destaquen
el Festival d’Entitats al pavelló
de l’Oli. El teixit associatiu de
Tàrrega va recaptar diumenge
2.485 euros a favor de La Marató a través d’unes trenta entitats.A Balaguer, la plaça Mercadal va acollir activitats solidàri-

es vinculades a la cultura popular.També hi va haver presència
lleidatana en actes a Barcelona
ja que els germans Marc i àlex
Màrquez van participar en el
partit de La Marató. En diverses estacions d’esquí hi va haver
actes solidaris.
Al seu torn, la salaVíctor Siurana de la UdL va acollir el centre de recollida de trucades, en
què van participar com a voluntaris l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, entre
d’altres.Al tancament d’aquesta edició, s’havien recaptat en
aquest centre 173.000 euros.

AMADO FORROLLA

Zumba solidària. La Llotja va acollir aquesta activitat.

Guissona. En aquesta població es van recaptar 7.783 euros en diferents actes durant tot e

AMADO FORROLLA

Subhasta de fotografies. Es van recaptar 1.200 euros.

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Rosselló. 900 persones van participar en una desfilada.

Maials. Un dinar popular va recaptar fons.
TV3

Ribera d’Ondara. Caminada popular per a ‘La Marató’.

Germans Màrquez. Marc i Àlex van jugar el partit.

UdL. A la sala Víctor Siurana es va instal·lar la central per rebre els donatius.

