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Au¡i
I !"leida: A les 18.30 hores, a la pla-

ça de Sant Francesc, música itapís
solidari de lAssociació Evangèlica
de Lleida.
I Juneda: A la residència d'ancÈ
ans, activ¡tat 5óc solidari.
I T'àrrega: Esmorzar solidari amb
l'Associació Gent Gran Amics del
País deTàrrega.
I Cervera: Al CAP, activitat Søluf
per la pobresa.

llemà
I Alpieat; Jornada esportiva. La re-
captació serà per a La Marató.

" 
I Aspa: A les 1 8.00 hores, taller de
manualitats a la biblioteca. A les
21.00, sopar i bingo al casal.
I Lieide¡ L'associació Prosec mun-
ta la Fórmula Jove.
I Go*¡nós: A les 10.00 hores i des
de la plaça Catalunya, caminada.
I ftðsllenuss*; Curs d'iniciació als
punts lliures, amb lAgrupació Sar-
danista de Mollerussa. A les 17.30
hores, al Parc Municipal.
I Tàrrege: A les 1 7.00 hores al Pa-
ti, torneig de bàsquet.
f ßatxguer: Xocolatada organitza-
da per Gent de Balaguer.
I tolontg*i: Desfilada de moda so-

lidària organitzada pel bar Lo Dis-
barat de la localitat.
I Massotenes:Torneig per parelles
de pitch&putt organitzat pel Club
Esportiu bonÀrea.
I (s*'v*rm A les 17.30 horet alCa-

.sal, bitlles solidàries.
I SaËardú: A les 21.00 hores, al po-
liesportiu, sopar i concert solidari
organ¡tzat perTauernes Urtau &
Evalia i I'ajuntament.

Diumenge

I Aågu*aüre: Campionat de botifar-
ra per la pobresa.

I !"leEda: ElClub d'Escalada iMun-
tanya Pardinyes organitza una tro-
bada solidària amb La Marató.
I !-$eÍd*; DonaBalàfia ofereix una
xocolatada solidària, a les 17.00
hores, a lAplec del Caragol.
I Lleidar Caminada de lAssociació
Evangèlica de Lleida. A les 09.30
hores, des del Parc de lAigua ifins
a Rufea. Després, xocolatada.
I !-!nya$a: A les 08.00 hores, mar-
xa popular a favor de La Marató.
I ß*$iames: Marxa ecològica i per
la pau en beneficide La Marató.
I \{ÊËnnova de $elËputgl Fira Co-

minart organitzada per l'ajunta-
ment de la localitat.
I Sellpuigl Activitats organiEades
per entitats i consistori.
I Claravells: [Associació de Dones
La Ginesta organitza una conferèn-
cia i projecta una pel'lícula.
I Rnega:A partirde les 10.00 ho-
res, i des d'El Pati, Bicifesta amb el
Club Ciclista Tànega.
I Àger: Partides de catxo amb lhs-
sociació de dones d'Àger.
I lfallfogon* de Salagver: L|AM-
PA Escola Salvador Espriu i l'ajun-
tament deVallfogona de Balaguer
munten una bicicletada.
I (ervera; A partir de les 10.00 ho-
res, a la plaça Pius Xll, patinada. A
les 17.00, exhibició de freestyle.
I Torè: Globus solidaris amb lAs-
sociació de Dones Toranenses.
I [e Seu S'EJngelü: A les pistes mu-
nicipals de petanca, paellada po-
pular a partir de les 10.00 hores.
I \ñilaåler: Romeria de Sant Urbà,
a partir de les 10.00 hores, a la pla-

ça de Sant Climent amb un esmor-
zar. Després, benedicció dinar, sor-
tejos i diverses activitats més.
I Ës ßsrdes: l-lAssociació Amics de
Lairissa organitza una excursió so-
lidària.

Les comarques de Ponent organitzen unes 70 activitats en benefici del programa solidad contra
la pobresa de diumenge ll Mós de 2ûü projectes socials de tot Cataå¡rnya optexì a ïa re tactó
R. RfOS
I LLEIDA lLleida sempre ha mos-
trat la seua solidaritat amb La
Marató deTV3 any rere any, or-
ganitzant activitats b enèfi ques
i recaptant fons. I no serà menys
solidària en I'edició extraordi-
nària que se celebrarà aquest
diumengê per lluitar contra la
pobresa. Des del pla i fins al Pi-
rineu, entitats i ajuntaments han
muntat una setantena d'activi-
tats per recaptar fons per a
aquesta iniciativa solidàr ria. Mol-
tes ja han tingut lloc, però la ma-
joria se celebraran entre avui i
firrms¡ge. No hi faltaran les tra-
dicionals xocolatades, bingos,
sopars o dinarr, sense oblidar les
caminades, bicicletades o tome-
jos esportius. El Punt Omnia de
la Seu ha creat un vídeo i l'Aplec
del Caragol de Lleida instal.la-
rà des d'avui una guardiola so-
lidària. IJobjectiu final, com diu
el lema, és que ningú es quedi
fora de joc.

Així, els fons recaptats a tra-
vés de les activitats i de les do-
nacions particulars aniran des-
tinats a finançar projectes soci-
als que actuen en els àmbits as-

PROJECTES

Els fons s'adjudicaran més

ràpidament i els projectes

sêlegiran la primera

quinzena de juliol

Sorte¡g benèfic ahir a la residència Sant Domènec de Balaguer.

sistencial, d'habitatge, inserció
laboral i infància. Fins a l¿ data
s'han presentat un total de235

. treballs que opten a ser finan-
çats. Gairebé la meitat són del
Barcelonès, que, juntament a:rrb
el Segrià, el Gironès i elVallès
Oriental representen les àrees
amb més nombre de projectes
presentats.

S'ha d'assenyalar que, a dife-
rència de l'edició nadalenca, en
aquesta ocasió l'adjudicació dels
fons es farà més ràpidament, te-
nint en compte la situació eco-
nòmica actual.

El Patronat de la Fundació
creu que estarà a punt durant la
primera quinzena de juliol i fob-
jectiu és que al setembre del
2013 s'exposin els resultats dels
projectes finançats. Els donatius
es poden fer a través d'Internet
(tv3.catlmaratopobresa), en
l'aplicació de mòbil del progra-
ma, a Servicaixa, al compte de
La Caixa 2100-0555-35-
0202050076 o diumenge al te-
lèfon 905 11 50 50. Un moment de la desfilada de roba usada, ahir, al castell de la Suda.

#m&

La Suda acull una
desfilada de roba
usada per a Càritas

I LLEIDA I El castell de la Suda va
acollir ahir unadesfilada de ro-
ba benèfica per a Càritas. Es
tracta de peces de segona mà
que les alumnes del cicle supe-
rior de patronatge i moda de
I'IES Guindàvols han persona-
litzat per vendre a lesbotigues
de RobaAmiga de Càritas (ve-
geu SEGRE del l-8 de maig). Les
estudiants van acudir a l'associ-
acióTroballes per recollir la ro-
ba usada.Van escolli¡ les peces
que van pensar que podien re-
tocar i hi han treballat tot el cuß
per "donar'un toc modern a
unes peces que havien quedat
antiquades", van explicar.Ahir,
aquestes peces van lluir en la
desfilada, en què van particþar
models de Magda Simó i alum-
nes.de pemrqueria de l'IESTor-
revlcens.


