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CERTÁMENS 

Xavier Roca. La Fira 
celebrará Lleidantici 

¡ Lleida Retro el mateix cap 
* desetmanael 2008...p.21 

MÚSICA 

1 Nelson Mándela . Concert 
. Ü a Sud-áfrica contra la 

propagado del virus de la 
'ÉmL sida p.26 

SOLIDARITA T PR1MERESINICIATIVES A LLEIDA 

La Marató escalf a motor s 
Una desfilada de moda a FAuditori de Lleida, ball a Alpicat, una festa romana 
a Montoliu i actuacions a les Borges, primeres activitats solidáries a Ponent 

Gerard Guiu va fer ahi r de mode l en la desfilad a solidari a a l'Auditori . Montoli u va reviur e l'époc a romana . 

| LLEIDA | La Marató deTV3, que 
se celebrará el dia 16 i que 
aquest any está destinada a les 
malalties cardiovasculars, escal-
fa motors a Lleida. A la capital i 
diverses localitats de la provin-
cia s'hi van celebrar iniciatives 
solidáries amb l'objectiu de re-
captar fons per a la investigació 
d'aquestes patologies. 

A l'Auditori Enric Granados, 
a Lleida capital, lá firma Magda 
Simó, la Paeria i la Diputació 
van organitzar una desfilada de 
moda solidaria en qué van par-
ticipar mes d'un centenar de 
models, entre els quals hi havia 
cares conegudes de la ciutat. Hi 
van desfilar Mariví Chacón i 
Santi Roig, de Lleida TV, la pe-
riodista deTV3 Mari Pau Hu-
guet, l'atleta Jackson Quiñónez 
o alguns polítics i responsables 

d'organismes públics com Ge-
rard Guiu, del patronat de Pro-
moció Económica de la Diputa-
ció i excap de gabinet de Falcal-
de de Lleida. L'objectiu, inten-
tar superar els 7.000 euros que 
l'any 2006 van donar a La Ma-
rató. 

Aix í mateix, la localitat de 
Montoliu de Lleida va retroce-
dir en el temps per reviure 
l'época de l'Imperi Roma, tam-
bé per recaptar diners per a La 
Marató. Els veins van oferir dos 

16 DE DESEMBRE 

La Marató se celebrará el 

diumengedia 16 i está 

destinada a les malalties 

cardiovasculars 

sessions a la placa de la Creu i 
la sala del ball, on van represen-
tar diferents escenificacions 
d'época. L'Associació Cultural 
de Montoliu de Lleida va ser la 
promotora de l'esdeveniment, 
que va comptar amb la partici-
pado de vuitanta voluntaris, 
que van interpretar diversos pa-
pers en les representacions. 

A Alpicat, F Associació Cultu-
ral de Dones va organitzar una 
sessió de ball amb Forquestra 
Frenesí a la sala Unió, on els 
mes animats van moure Fesque-
let i van contribuir a fer mes 
gran el marcador de La Mataró 
del próxim dia 16. Així mateix, 
altres municipis van promoure 
iniciatives solidáries, com les 
Borges Blanques, on collegis i 
entitats van actuar per recaptar 
fons. 

LLEONARD DELSHAMS 

Recital poétic pei Dia deis Discapacitats  Cassodadó Fra-
ter va organitzar ahir un recital poétic a FAcadémia Maria-
na per commemorar el Dia deis Discapacitats. 


