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LA FESTA- DE LA SOLIDARITAT 

Lleida es bolea amb la Marató 
La iniciativa solidaria dedicada a la salut cardiovascular 
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havia recaptat fins a la mitjanit més de cinc milions d'euros 
Les comarques Lleida es 
van bolear ahir un any 
més amb La Marató de 
TV3 i catalunya Radio, 
organitzant centenars 
d'activitats per recaptar 
diners per la iniciativa que 
enguany esta dedicada a la 
salut cardiovascular. 

Lleida 
ACN 

El gruix deis actes es van concen
trar al llarg del cap de setmana 
tot i que n'hi ha queja es van fer 
en les darreres setmanes i d'al
tres que s'allargaran tot el mes. 
Un exemple és a Tarrega, on ahir 
la trentena d'activitats que agru
pa AgEnTa, I'Agrupació d'Entitats 
de Tarrega, va dur a terme una 
matinal solidaria que va omplir la 
pla~a de les Nacions Sense Estat. 
Entre les activitats, es va fer una 
caminada per Tarrega, xocolata
da, vermut, sorteigs i una macro
gimcana que va aplegar més de 
200 infants i joves. 

El president d'AgEnTa, Joan 
Amezaga, va destacar la impor
tancia de col·laborar amb la Ma
rató perque "els científics puguin 
continuar els seus estudis", i va 
celebrar que el bon temps que 
va fer durant la jornada va ajudar 
a omplir més de gent la pla~a de 
les Nacions Sense Estat. De fet, 
un deis motius pels quals aques
ta agrupació va néixer va ser per 
organitzar activitats co[ljuntes a 
favor de la Marató. Durant l'any 
la trentena d'entitats agrupades 
s'ajunten per organitzar actes per 
la Marató, el Correllengua i Sant 
Joan. "Aquesta coJ.Iaboració i in
terrelació de diferents maneres 
de pensar i edats per nosaltres és 
molt important", va dir una de les 
membres de la comissió d'AgEn
Ta, Mariona Solé, que afegeix que 
el programa d'aquest diumenge 
"uneix" les entitats del municipi a 
favor d'un acte solidari. 

LA SOLIDARITAT S'ESTÉN A 
TOTA LA DEMARCACIÓ 

Bona part deis pobles de Po
nent i de I'Ait Pirineu i Aran tam
bé han anat organitzant aquests 
dies actes solidaris a favor de la 
Marató. Tallers per als infants, 
sorteigs i una tómbola solidaria 
són algunes de les activitats que 
es van dura terme a la pla~a Mer-

La sala Víctor 
Siurana de la 
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FOTO: T. A 1 El tinent d'alcalde Postius i la consellera Serret atenent trucades com a voluntaris . 

La sala Víctor Siurana de la Uni
versitat de Lleida es va transfor
mar un any més en el punt de 
recepció de les trucades telefo
niques deis ciutadans que vo
len col·laborar amb la Marató 
de TV3 i Catalunya Radio. L'al
calde de Lleida, Miquel Pueyo, 
va col· laborar com un voluntari 
més atenent les comunicacions 
deis per fer les aportacions so
lidaries. Al llarg del dia van par
ticipar diferents regidors de 
la Paeria, entre ells el primer 
tinent d'alcalde Toni Postius. 
Pueyo va animar a tots els llei
datans i lleidatanes a col·labo
rar en la iniciativa . 

cada! de Balaguer dins la Matinal 
Familiar a favor de la iniciativa so
lidaria. 

Per la seva banda, Mollerussa 
va traslladar al Pavelló Firal els 
actes que habitualment es feien 
a la pla~a de I'Ajuntament i que 
compten amb la col·laboració 
d'una trentena d'entitats de la 
ciutat. Les propostes van anar des 
del country, la zumba i el ball de 
bastons fins a una sessió de con
tacontes o un circuit d'Scalextric. 
Altrament, la capital de la Segarra 
va celebrar ah ir el tradicional con
cert de Nadal de I'Agrupació Co
ral de Cervera. Altres actes que es 
van dur a terme a la comarca van 
ser la 15a Festa d'Entitats per la 
Marató a Guissona i una xocolata
da i caminada a Tora. 

Un deis actes destacats de les 
Borges Blanques va ser el berenar 
i festival solidari de l'escola Joan 
XXIII que va tenir lloc a finals de 
novembre i el qual va recaptar 
més de 2.200 euros. Les activitats 
a la capital de les garrigues van 
continuar el cap de setmana amb 
una caminada solidaria. La Seu 
d'Urgell va celebrar una vintena 
d'activitats, entre les quals van 
destacar una caminada popular i 

un Concert de Nada! el dissabte, 
i una matinal d'activitats variades 
el diumenge a la pla~a Joan San
sa. Altres actes destacats progra
mats al Pirineu són el concert de 
Nada! de I'Escola de Música de 
la Ribagor~a al Pont de Suert, el 
concert de la Coral Els Bilonguins 
a Sort o la venda de pastissos soli
daris a Tremp. 

MÉS DE CINC MILIONS 
RECAPTATS FINS A MITJANIT 

La Marató de TV3 va recaptar 
fins a mitjanit 5.012.672 euros. 
El programa solidari va arrencar 
a primera hora del matí a Cata
lunya Radio, amb Roger Escapa, 
amb una edició especial d'EI su
plement, i a les 09.30 del matí a la 
televisió de la ma d'Helena Garcia 
Melero. El marcador es va inaugu
rar cap a les 10.00 hores amb la 
xifra de 101.788 euros, quantitat 
que va pujar fins als 763.656 eu
ros a l'actualització de les 13.30 
del migdia i als 2.177.159 euros a 
les 18.43 hores. El programa, que 
enguany va arribar a la 31 edició 
es va fers des de diferents escena
ris com les piscines de Montju'ic 
i es van organitzar més de 3.000 
activitats arreu de Catalunya. 
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Pardinyes organitza una 
caminada i pinta un mural 
l'Organització de Veins de Par
dinyes (Orvepard) va organitzar 
ahir al matí diferents activitats 
amb motiu de la celebració de 
la Marató de TV3 i Catalunya 
Radio. La jornada va comen~ar 
amb una caminada solidaria per 
diferents zones del barri. A con
tinuació, les nenes i nens van 

pintar un mural que van penjar 
al Centre Cívic i la matinal va 
continuar amb un refrigeri i di
ferents sortejos. Els actes van 
concloure amb una xerrada di
vulgativa sobre la salut vascular, 
ja que l'edició d'enguany de la 
Marató ha estat dedicada a les 
malalties cardiovasculars. 
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