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Toto Lleldo omb Lo Morotó
La capital del S"egrià va recaptar ahir al matr més de 1-.600

euros que seran desti nats a'la investigació cienffica de l'ictus

FglU fúúth Ge¡eln I Uncentenar dé persones uan participar ahir a la màster class de zumba que-es va celebrar a la plaça de la Paeria

Dþe¡sos munlclpls de .la'
demarracló de lJelda, com
Alpk4, Tànega; Mollerussa
o Llelda, se sumen a la
Manüó deW3, amb
dlþrents astlvltats du¡ant el
cap de setlnana.

Lleida
SANDRA CADALSO

Pel que fa a la ciutat de Lleida,

l'activitat -Lleido omb La Moro-
tó de TV3, desenvolupada ahir
al rfatí al centre de la ciutat, va

recaptar 1.658 euros que seran

destinats a la' investigació cientí-
fica de l'ictus i les lesions medul-
lars i cerebrals traumàtiques.

El programa de la sessió ha

inclòs activitats com una màster
class de zumba, on van participar
un centenar de persones; tallers
de sensibilitzacio, com "pràcti-
ques" amb cadires de rodes i bÈ

cicletes adaptades adreçades al
públic en general; animació, jocs

infantils i ball de bastons. La ini-
ciativa va estar organ¡tzada per

Neurcjciències clíniques de l'lR-
Blleida, el Centre Neurorehabili-
tador M. Martí i Pol de la Funda-

ció Esclerosi Múltiple de Lleida,

lAssociació de Malalts i Familiars

d'lctus de Lleida i Neurolleida, el

servei de neurorehabilitació de
lAssociacíó de Paraplègics-i Dis-

capacit¡ts Físics de Lleida, jun-
tament amb la Unitat d'lctus de
l'Hospital Arnau de Vilanova.

Pel que fa a Alpicat, la Sa-

la dActes del Casal va acollir di-
vendres la jornada Alpicat amb
La Marat4 una diada Que va in-
cloure diferents activitats .com

una xerrada-col.loqui sobre lc-

tus i lesions medul'lars cerebrals
traumàtiques, un reçital poètic
nadalenc amb Veus eñ Vers i mrí-
sica amb el grup Ella nos vuelve
decentes i un refrigeri.

Dhltra banda, avui també hi
haurà més actes solidarís. Mo-'
llerussa oferirà un esmoaar soli-
dari, balls de gegants i capgrossos

i una flashmob.'lãrrega ha orga-
nitzat la venda de manualitats
fetes.per diferents associaciont
tallers, zumba, i vermut amb es-
pectacle. Artesa de Lleida els ve-
Tns que vulguin col.laborar en la
col.locació del Pessebre alcim de
Sant Mamet podran fer un dona-
tiu de 5 euros. La Seu acollirà a la

tarda una jornada espotiva soli-
daria i concerts. Cervià vendrà
productes artesanals. I Bellpuig
organitzat un festival benèfic.


