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ACN Lleida.-Els municipis de la demarcació de Ponent s'han bolcat, un any més, 
amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio organitzant desenes d'activitats arreu 
del territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, 
tallers i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha 
estat la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de la 
inscripció dels més de 600 atletes participants. Altres capitals de comarca com 
Balaguer, Tàrrega i Mollerussa han celebrat matinals d'activitats, mentre que 
Cervera organitza un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. 

La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
una de les més consolidades en el calendari de l'atletisme lleidatà, ha destinat 
part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
la Seu Vella."És important donar visibilitat a la salut mental perquè afecta a molta 
gent i queda amagat", explica una de les corredores, Silvana de Antonio, que 
confia que la iniciativa solidària aconsegueixi recaptar "molts diners". Tot i que 
gran part dels atletes que han participat a la cursa ho han fet per motius esportius, 
molts d'ells també celebren aquest component solidari. "Ho trobo perfecte perquè 
les malalties mentals són de les que n'hi ha més i és la més silenciosa", explica 
una de les participants a la caminada popular, Rosa Molló.Aprofitant la cursa, el 
Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat una parada de venda 
de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. Una de les membres 
d'aquest espai, Anna Trillo, ha remarcat que l'edició d'enguany els toca de prop 
ja que la seva feina es basa en ajudar a persones que pateixen trastorns mentals, 
i ha fet una crida a "solidaritzar-se" amb la iniciativa. "És molt important que la 
gent ens demani ajuda, sigui solidari perquè és un tema que toca a tothom i és 
important tractar-lo", ha dit.Altres activitats destacades a la ciutatAltres activitats 
esportives que s'han celebrat aquest diumenge a la ciutat han estat un 'escape 
room' sota l'aigua, organitzat pel Club Inef Lleida, i una activitat d'escalada al 
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rocòdrom del Pavelló Juanjo Garra.Així mateix, a les cinc de la tarda a la Plaça 
de la Paeria s'ha organitzat un concert de nadales a càrrec del grup de gòspel 
del cor de Cappont i del grup de gòspel del gimnàs Ekke Lleida.D'altra banda, el 
Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) torna aquest diumenge a 
ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, des de les 2 del migdia 
fins les 8 del vespre, després del parèntesi de l'any passat a causa de la situació 
sanitària.Les capitals de Ponent també es solidaritzenBona part dels municipis 
de Ponent també celebren activitats aquests dies per recollir fons per la Marató. 
La plaça de l'Ajuntament de Mollerussa s'ha omplert aquest diumenge 
d'activitats, tallers i sortejos de la mà d'una quinzena d'entitats de la ciutat. Dues 
altres places on també s'hi han fet actes han estat la de les Nacions sense estat 
de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, música i vermut, i la del 
Mercadal de Balaguer, on s'ha viscut una matinal familiar.Altres capitals de 
Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat activitats al llarg de 
tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de country. La capital de la 
Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h organitza els concerts 
de Nadal de l'Agrupació Coral de Cervera. Mitja hora després, a les sis de la 
tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo solidari. 
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ACN Lleida.-(OV�PXQLFLSLV�GH�OD�GHPDUFDFLy�GH�3RQHQW�V¶KDQ�EROFDW��XQ�DQ\�PpV��
DPE�/D�0DUDWy�GH�79��L�&DWDOXQ\D�5jGLR�RUJDQLW]DQW�GHVHQHV�G¶DFWLYLWDWV�DUUHX�
del territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, 
tallers i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha 
estat la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de la 
inscripció dels més de 600 atletes participants. Altres capitals de comarca com 
%DODJXHU�� 7jUUHJD� L�0ROOHUXVVD� KDQ� FHOHEUDW�PDWLQDOV� G¶DFWLYLWDWV��PHQWUH� TXH�
Cervera organitza un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. 

La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
XQD�GH�OHV�PpV�FRQVROLGDGHV�HQ�HO�FDOHQGDUL�GH�O¶DWOHWLVPH�OOHLGDWj��KD�GHVWLQDW�
part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
OD�6HX�9HOOD�´eV�LPSRUWDQW�GRQDU�YLVLELOLWDW�D�OD�VDOXW�PHQWDO�SHUTXq�DIHFWD�D�PROWD�
JHQW� L�TXHGD�DPDJDW´��H[SOLFD una de les corredores, Silvana de Antonio, que 
FRQILD�TXH�OD�LQLFLDWLYD�VROLGjULD�DFRQVHJXHL[L�UHFDSWDU�³PROWV�GLQHUV´��7RW�L�TXH�
gran part dels atletes que han participat a la cursa ho han fet per motius esportius, 
PROWV�G¶HOOV�WDPEp�FHOHEUHQ�DTXHVW�FRPSRQHQW�VROLGDUL��³+R�WURER�SHUIHFWH�SHUTXq�
OHV�PDODOWLHV�PHQWDOV�VyQ�GH�OHV�TXH�Q¶KL�KD�PpV�L�pV�OD�PpV�VLOHQFLRVD´��H[SOLFD�
una de les participants a la caminada popular, Rosa Molló.Aprofitant la cursa, el 
Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat una parada de venda 
de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. Una de les membres 
G¶DTXHVW�HVSDL��$QQD�7ULOOR��KD�UHPDUFDW�TXH�O¶HGLFLy�G¶HQJXDQ\�HOV�WRFD�GH�SURS�
ja que la seva feina es basa en ajudar a persones que pateixen trastorns mentals, 
L�KD�IHW�XQD�FULGD�D�³VROLGDULW]DU-VH´�DPE�OD�LQLFLDWLYD��³eV�PROW�LPSRUWDQW�TXH�OD�
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gent ens demani ajuda, sigui solidari perquè és un tema que toca a tothom i és 
important tractar-OR´��KD�GLW�$OWUHV�DFWLYLWDWV�GHVWDFDGHV�D�OD�FLXWDW$OWUHV�DFtivitats 
HVSRUWLYHV�TXH�V¶KDQ�FHOHEUDW�DTXHVW�GLXPHQJH�D�OD�FLXWDW�KDQ�HVWDW�XQ�µHVFDSH�
URRP¶�VRWD� O¶DLJXD��RUJDQLW]DW�SHO�&OXE�,QHI�/OHLGD�� L�XQD�DFWLYLWDW�G¶HVFDODGD�DO�
rocòdrom del Pavelló Juanjo Garra.Així mateix, a les cinc de la tarda a la Plaça 
de lD�3DHULD�V¶KD�RUJDQLW]DW�XQ�FRQFHUW�GH�QDGDOHV�D�FjUUHF�GHO�JUXS�GH�JzVSHO�
GHO�FRU�GH�&DSSRQW�L�GHO�JUXS�GH�JzVSHO�GHO�JLPQjV�(NNH�/OHLGD�'¶DOWUD�EDQGD��HO�
Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) torna aquest diumenge a 
ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, des de les 2 del migdia 
ILQV�OHV���GHO�YHVSUH��GHVSUpV�GHO�SDUqQWHVL�GH�O¶DQ\�SDVVDW�D�FDXVD�GH�OD�VLWXDFLy�
sanitària.Les capitals de Ponent també es solidaritzenBona part dels municipis 
de Ponent també celebren activitats aquests dies per recollir fons per la Marató. 
/D� SODoD� GH� O¶$MXQWDPHQW� GH� 0ROOHUXVVD� V¶KD� RPSOHUW� DTXHVW� GLXPHQJH�
G¶DFWLYLWDWV��WDOOHUV�L�VRUWHMRV�GH�OD�Pj�G¶XQD�TXLQ]HQD�G¶HQWLWDWV�GH�OD�FLXWDW��'XHV�
DOWUHV�SODFHV�RQ�WDPEp�V¶KL�KDQ�IHW�DFWHV�KDQ�HVWDW la de les Nacions sense estat 
de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, música i vermut, i la del 
0HUFDGDO� GH� %DODJXHU�� RQ� V¶KD� YLVFXW� XQD� PDWLQDO� IDPLOLDU�$OWUHV� FDSLWDOV� GH�
Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat activitats al llarg de 
tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de country. La capital de la 
Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h organitza els concerts 
GH�1DGDO�GH� O¶$JUXSDFLy�&RUDO�GH�&HUYHUD��0LWMD�KRUD�GHVSUpV��D� OHV�VLV�GH� OD�
tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo solidari. 
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ACN Lleida.-Els municipis de la demarcació de Ponent s'han bolcat, un any més, 
amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio organitzant desenes d'activitats arreu 
del territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, 
tallers i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha 
estat la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de la 
inscripció dels més de 600 atletes participants. Altres capitals de comarca com 
Balaguer, Tàrrega i Mollerussa han celebrat matinals d'activitats, mentre que 
Cervera organitza un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. 



 

La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
una de les més consolidades en el calendari de l'atletisme lleidatà, ha destinat 
part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
la Seu Vella."És important donar visibilitat a la salut mental perquè afecta a molta 
gent i queda amagat", explica una de les corredores, Silvana de Antonio, que 
confia que la iniciativa solidària aconsegueixi recaptar "molts diners". Tot i que 
gran part dels atletes que han participat a la cursa ho han fet per motius esportius, 
molts d'ells també celebren aquest component solidari. "Ho trobo perfecte perquè 
les malalties mentals són de les que n'hi ha més i és la més silenciosa", explica 
una de les participants a la caminada popular, Rosa Molló.Aprofitant la cursa, el 
Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat una parada de venda 
de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. Una de les membres 
d'aquest espai, Anna Trillo, ha remarcat que l'edició d'enguany els toca de prop 
ja que la seva feina es basa en ajudar a persones que pateixen trastorns mentals, 
i ha fet una crida a "solidaritzar-se" amb la iniciativa. "És molt important que la 
gent ens demani ajuda, sigui solidari perquè és un tema que toca a tothom i és 
important tractar-lo", ha dit.Altres activitats destacades a la ciutatAltres activitats 
esportives que s'han celebrat aquest diumenge a la ciutat han estat un 'escape 
room' sota l'aigua, organitzat pel Club Inef Lleida, i una activitat d'escalada al 
rocòdrom del Pavelló Juanjo Garra.Així mateix, a les cinc de la tarda a la Plaça 
de la Paeria s'ha organitzat un concert de nadales a càrrec del grup de gòspel 
del cor de Cappont i del grup de gòspel del gimnàs Ekke Lleida.D'altra banda, el 
Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) torna aquest diumenge a 
ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, des de les 2 del migdia 
fins les 8 del vespre, després del parèntesi de l'any passat a causa de la situació 
sanitària.Les capitals de Ponent també es solidaritzenBona part dels municipis 
de Ponent també celebren activitats aquests dies per recollir fons per la Marató. 
La plaça de l'Ajuntament de Mollerussa s'ha omplert aquest diumenge 
d'activitats, tallers i sortejos de la mà d'una quinzena d'entitats de la ciutat. Dues 
altres places on també s'hi han fet actes han estat la de les Nacions sense estat 
de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, música i vermut, i la del 
Mercadal de Balaguer, on s'ha viscut una matinal familiar.Altres capitals de 
Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat activitats al llarg de 
tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de country. La capital de la 
Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h organitza els concerts 
de Nadal de l'Agrupació Coral de Cervera. Mitja hora després, a les sis de la 
tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo solidari. 
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Els municipis de OD�GHPDUFDFLy�GH�3RQHQW�V¶KDQ�EROFDW��XQ�DQ\�PpV��DPE�/D�
0DUDWy� GH� 79�� L� &DWDOXQ\D� 5jGLR� RUJDQLW]DQW� GHVHQHV� G¶DFWLYLWDWV� DUUHX� GHO�
territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, 
tallers i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha 
estat la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de la 
inscripció dels més de 600 atletes participants. Altres capitals de comarca com 
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%DODJXHU�� 7jUUHJD� L�0ROOHUXVVD� KDQ� FHOHEUDW�PDWLQDOV� G¶DFWLYLWDWV��PHQWUH� TXH�
Cervera organitza un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. 
La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
XQD�GH�OHV�PpV�FRQVROLGDGHV�HQ�HO�FDOHQGDUL�GH�O¶DWOHWLVPH�OOHLGDWj��KD�GHVWLQDW�
part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
la Seu Vella. 
³eV�LPSRUWDQW�GRQDU�YLVLELOLWDW�D�OD�VDOXW�PHQWDO�SHUTXq�DIHFWD�D�PROWD�JHQW�L�TXHGD�
DPDJDW´��H[SOLFD�XQD�GH�OHV�FRUUHGRUHV��6LOYDQD�GH�$QWRQLR��TXH�FRQILD�TXH�OD�
iniciatiYD�VROLGjULD�DFRQVHJXHL[L�UHFDSWDU�³PROWV�GLQHUV´��7RW�L�TXH�JUDQ�SDUW�GHOV�
DWOHWHV�TXH�KDQ�SDUWLFLSDW�D�OD�FXUVD�KR�KDQ�IHW�SHU�PRWLXV�HVSRUWLXV��PROWV�G¶HOOV�
WDPEp� FHOHEUHQ� DTXHVW� FRPSRQHQW� VROLGDUL�� ³+R� WURER� SHUIHFWH� SHUTXq� OHV�
malalties mentals són de OHV�TXH�Q¶KL�KD�PpV�L�pV�OD�PpV�VLOHQFLRVD´��H[SOLFD�XQD�
de les participants a la caminada popular, Rosa Molló. 

Aprofitant la cursa, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat 
una parada de venda de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. 
8QD� GH� OHV� PHPEUHV� G¶DTXHVW� HVSDL�� $QQD� 7ULOOR�� KD� UHPDUFDW� TXH� O¶HGLFLy�
G¶HQJXDQ\�HOV�WRFD�GH�SURS�MD�TXH�OD�VHYD�IHLQD�HV�EDVD�HQ�DMXGDU�D�SHUVRQHV�
TXH� SDWHL[HQ� WUDVWRUQV� PHQWDOV�� L� KD� IHW� XQD� FULGD� D� ³VROLGDULW]DU-VH´� DPE� OD�
iniciativD��³eV�PROW�LPSRUWDQW�TXH�OD�JHQW�HQV�GHPDQL�DMXGD��VLJXL�VROLGDUL�SHUTXq�
és un tema que toca a tothom i és important tractar-OR´��KD�GLW� 

Altres activitats destacades a la ciutat 

$OWUHV�DFWLYLWDWV�HVSRUWLYHV�TXH�V¶KDQ�FHOHEUDW�DTXHVW�GLXPHQJH�D�OD�ciutat han 
HVWDW�XQ�µHVFDSH�URRP¶�VRWD�O¶DLJXD��RUJDQLW]DW�SHO�&OXE�,QHI�/OHLGD��L�XQD�DFWLYLWDW�
G¶HVFDODGD�DO�URFzGURP�GHO�3DYHOOy�-XDQMR�*DUUD� 

$L[t�PDWHL[�� D� OHV� FLQF�GH� OD� WDUGD�D� OD�3ODoD�GH� OD�3DHULD� V¶KD�RUJDQLW]DW� XQ�
concert de nadales a càrrec del grup de gòspel del cor de Cappont i del grup de 
gòspel del gimnàs Ekke Lleida. 

'¶DOWUD� EDQGD�� HO� 6DOy� 9tFWRU� 6LXUDQD� GH� OD�8QLYHUVLWDW� GH� /OHLGD� �8G/�� WRUQD�
aquest diumenge a ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, 
GHV�GH�OHV���GHO�PLJGLD�ILQV�OHV���GHO�YHVSUH��GHVSUpV�GHO�SDUqQWHVL�GH�O¶DQ\�SDVVDW�
a causa de la situació sanitària. 
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Les capitals de Ponent també es solidaritzen 

Bona part dels municipis de Ponent també celebren activitats aquests dies per 
recollir fRQV�SHU�OD�0DUDWy��/D�SODoD�GH�O¶$MXQWDPHQW�GH�0ROOHUXVVD�V¶KD�RPSOHUW�
DTXHVW�GLXPHQJH�G¶DFWLYLWDWV��WDOOHUV�L�VRUWHMRV�GH�OD�Pj�G¶XQD�TXLQ]HQD�G¶HQWLWDWV�
GH�OD�FLXWDW��'XHV�DOWUHV�SODFHV�RQ�WDPEp�V¶KL�KDQ�IHW�DFWHV�KDQ�HVWDW�OD�GH�OHV�
Nacions sense estat de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, 
P~VLFD�L�YHUPXW��L�OD�GHO�0HUFDGDO�GH�%DODJXHU��RQ�V¶KD�YLVFXW�XQD�PDWLQDO�IDPLOLDU� 

Altres capitals de Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat 
activitats al llarg de tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de 
country. La capital de la Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h 
RUJDQLW]D� HOV� FRQFHUWV� GH� 1DGDO� GH� O¶$JUXSDFLy� &RUDO� GH�&HUYHUD�� 0LWMD� KRUD�
després, a les sis de la tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo 
solidari. 
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(OV�PXQLFLSLV�GH� OD�GHPDUFDFLy�GH�3RQHQW�V¶KDQ�EROFDW, un any més, amb La 
Marató de TV3 L� &DWDOXQ\D� 5jGLR� RUJDQLW]DQW� GHVHQHV� G¶DFWLYLWDWV� DUUHX� GHO�
territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. 

Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, tallers 
i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha estat 
la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de la 
inscripció dels més de 600 atletes participants. 

Altres capitals de comarca com Balaguer, Tàrrega i Mollerussa han celebrat 
PDWLQDOV� G¶DFWLYLWDWV��PHQWUH�TXH�&HUYHUD�RUJDQLW]D�XQ� FRQFHUW� GH�1DGal i les 
Borges Blanques, un bingo solidari. 

La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
XQD�GH�OHV�PpV�FRQVROLGDGHV�HQ�HO�FDOHQGDUL�GH�O¶DWOHWLVPH� lleidatà, ha destinat 

https://www.teleponent.cat/ponent-solidaritzar-marato-tv3/
https://www.ccma.cat/tv3/
https://www.teleponent.cat/la-seu-vella-de-lleida-es-proclama-monument-favorit-de-catalunya/
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part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
la Seu Vella. 

³eV�LPSRUWDQW�GRQDU�YLVLELOLWDW�D�OD�VDOXW�PHQWDO�SHUTXq afecta a molta gent i queda 
DPDJDW´��H[SOLFD�XQD�GH�OHV�FRUUHGRUHV��6LOYDQD�GH�$QWRQLR��TXH�FRQILD�TXH�OD�
LQLFLDWLYD�VROLGjULD�DFRQVHJXHL[L�UHFDSWDU�³PROWV�GLQHUV´� 

Tot i que gran part dels atletes que han participat a la cursa ho han fet per motius 
esporWLXV�� PROWV� G¶HOOV� WDPEp� FHOHEUHQ� DTXHVW� FRPSRQHQW� VROLGDUL�� ³+R� WURER�
SHUIHFWH�SHUTXq� OHV�PDODOWLHV�PHQWDOV�VyQ�GH� OHV�TXH�Q¶KL�KD�PpV� L�pV� OD�PpV�
VLOHQFLRVD´��H[SOLFD�XQD�GH�OHV�SDUWLFLSDQWV�D�OD�FDPLQDGD�SRSXODU��5RVD�0ROOy� 

Aprofitant la cursa, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat 
una parada de venda de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. 
8QD� GH� OHV� PHPEUHV� G¶DTXHVW� HVSDL�� $QQD� 7ULOOR�� KD� UHPDUFDW� TXH� O¶HGLFLy�
G¶HQJXDQ\�HOV�WRFD�GH�SURS�MD�TXH�OD�VHYD�IHLQD�Hs basa en ajudar a persones 
TXH� SDWHL[HQ� WUDVWRUQV� PHQWDOV�� L� KD� IHW� XQD� FULGD� D� ³VROLGDULW]DU-VH´� DPE� OD�
iniciativa. 

³eV�PROW�LPSRUWDQW�TXH�OD�JHQW�HQV�GHPDQL�DMXGD��VLJXL�VROLGDUL�SHUTXq�pV�XQ�WHPD�
que toca a tothom i és important tractar-OR´��KD�GLW� 

Altres activitats destacades a la ciutat 

$OWUHV�DFWLYLWDWV�HVSRUWLYHV�TXH�V¶KDQ�FHOHEUDW�DTXHVW�GLXPHQJH�D�OD�FLXWDW�KDQ�
HVWDW�XQ�µHVFDSH�URRP¶�VRWD�O¶DLJXD��RUJDQLW]DW�SHO�&OXE�,QHI�/OHLGD��L�XQD�DFWLYLWDW�
G¶HVFDODGD�DO�URFzGURP�GHO�3DYHOOy�-XDQMR�*DUUD� 

Ai[t�PDWHL[�� D� OHV� FLQF�GH� OD� WDUGD�D� OD�3ODoD�GH� OD�3DHULD� V¶KD�RUJDQLW]DW� XQ�
concert de nadales a càrrec del grup de gòspel del cor de Cappont i del grup de 
gòspel del gimnàs Ekke Lleida. 

'¶DOWUD� EDQGD�� HO� 6DOy� 9tFWRU� 6LXUDQD� GH� OD�8QLYHUVLWDW� GH� /OHLGD� �8dL) torna 
aquest diumenge a ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, 
GHV�GH�OHV���GHO�PLJGLD�ILQV�OHV���GHO�YHVSUH��GHVSUpV�GHO�SDUqQWHVL�GH�O¶DQ\�SDVVDW�
a causa de la situació sanitària. 

Les capitals de Ponent també es solidaritzen 

Bona part dels municipis de Ponent també celebren activitats aquests dies per 
UHFROOLU�IRQV�SHU�OD�0DUDWy��/D�SODoD�GH�O¶$MXQWDPHQW�GH Mollerussa V¶KD�RPSOHUW�



 

DTXHVW�GLXPHQJH�G¶DFWLYLWDWV��WDOOHUV�L�VRUWHMRV�GH�OD�Pj�G¶XQD�TXLQ]HQD�G¶HQWLWDWV�
de la ciutat. 

'XHV�DOWUHV�SODFHV�RQ�WDPEp�V¶KL�KDQ�IHW�DFWHV�KDQ�HVWDW�OD�GH�OHV�1DFLRQV�VHQVH�
estat de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, música i vermut, i 
OD�GHO�0HUFDGDO�GH�%DODJXHU��RQ�V¶KD�YLVFXW�XQD�PDWLQDO�IDPLOLDU� 

Altres capitals de Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat 
activitats al llarg de tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de 
country. 

La capital de la Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h organitza 
HOV�FRQFHUWV�GH�1DGDO�GH�O¶$JUXSDFió Coral de Cervera. Mitja hora després, a les 
sis de la tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo solidari. (acn) 

 

 
  



 

LLEIDA.COM 
 
https://www.lleida.com/noticia_canal/les-comarques-de-ponent-es-tornen-solidaritzar-amb-la-
marato- 
 

 

 
 
 
Els municipis de la demarcació de Ponent s'han bolcat, un any més, amb La 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio organitzant desenes d'activitats arreu del 
territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides han estat caminades, concerts, 
tallers i bingos. Així, un dels actes que han aplegat més participants a Lleida ha 
estat la 40a Pujada a la Seu Vella que destina a La Marató part dels diners de 
la inscripció dels més de 600 atletes participants. Altres capitals de comarca com 
Balaguer, Tàrrega i Mollerussa han celebrat matinals d'activitats, mentre que 
Cervera organitza un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. 
La 40a Pujada a la Seu Vella ha estat un dels actes que ha aplegat més 
participants, uns 600 entre les modalitats de cursa i caminada popular. La cita, 
una de les més consolidades en el calendari de l'atletisme lleidatà, ha destinat 
part de la recaptació dels atletes a la Marató. La cursa té un itinerari de 10 
quilòmetres i transcorre pels carrers de la ciutat amb sortida i arribada al Turó de 
la Seu Vella. 
 

https://www.lleida.com/noticia_canal/les-comarques-de-ponent-es-tornen-solidaritzar-amb-la-marato-
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https://www.lleida.com/tags/lamarato
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https://www.lleida.com/noticia_canal/afectacions-de-transit-aquest-diumenge-la-pujada-la-seu-vella
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"És important donar visibilitat a la salut mental perquè afecta a molta gent i queda 
amagat", explica una de les corredores, Silvana de Antonio, que confia que la 
iniciativa solidària aconsegueixi recaptar "molts diners". Tot i que gran part dels 
atletes que han participat a la cursa ho han fet per motius esportius, molts d'ells 
també celebren aquest component solidari. "Ho trobo perfecte perquè les 
malalties mentals són de les que n'hi ha més i és la més silenciosa", explica una 
de les participants a la caminada popular, Rosa Molló. 

Aprofitant la cursa, el Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida ha instal·lat 
una parada de venda de polseres solidàries per recaptar diners per La Marató. 
Una de les membres d'aquest espai, Anna Trillo, ha remarcat que l'edició 
d'enguany els toca de prop ja que la seva feina es basa en ajudar a persones 
que pateixen trastorns mentals, i ha fet una crida a "solidaritzar-se" amb la 
iniciativa. "És molt important que la gent ens demani ajuda, sigui solidari perquè 
és un tema que toca a tothom i és important tractar-lo", ha dit. 

Altres activitats destacades a la ciutat 
Altres activitats esportives que s'han celebrat aquest diumenge a la ciutat han 
estat un 'escape room' sota l'aigua, organitzat pel Club Inef Lleida, i una activitat 
d'escalada al rocòdrom del Pavelló Juanjo Garra. 
Així mateix, a les cinc de la tarda a la Plaça de la Paeria s'ha organitzat un concert 
de nadales a càrrec del grup de gòspel del cor de Cappont i del grup de gòspel 
del gimnàs Ekke Lleida. 
D'altra banda, el Saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) torna 
aquest diumenge a ser la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, 
des de les 2 del migdia fins les 8 del vespre, després del parèntesi de l'any passat 
a causa de la situació sanitària. 

Les capitals de Ponent es solidaritzen 
Bona part dels municipis de Ponent també celebren activitats aquests dies per 
recollir fons per la Marató. La plaça de l'Ajuntament de Mollerussa s'ha omplert 
aquest diumenge d'activitats, tallers i sortejos de la mà d'una quinzena d'entitats 
de la ciutat. Dues altres places on també s'hi han fet actes han estat la de les 
Nacions sense estat de Tàrrega, que ha acollit un esmorzar popular, tallers, 
música i vermut, i la del Mercadal de Balaguer, on s'ha viscut una matinal familiar. 

Altres capitals de Ponent com Cervera i les Borges Blanques han programat 
activitats al llarg de tot el mes, com ara concerts, escala en hi-fi i ballada de 
country. La capital de la Segarra ha celebrat una caminada al matí i a les 17.30h 
organitza els concerts de Nadal de l'Agrupació Coral de Cervera. Mitja hora 
després, a les sis de la tarda, la sala Grum de les Borges Blanques acull un bingo 
solidari.  
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(OV�PXQLFLSLV�GH� OD�GHPDUFDFLy�GH�3RQHQW�V¶KDQ�EROFDW��XQ�DQ\�PpV��DPE�/D�
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio organitzant desHQHV� G¶DFWLYLWDWV� DUUHX� GHO�
territori per recaptar diners i per sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties 
mentals. Algunes de les propostes més repetides van ser caminades, concerts, 
tallers i bingos. Es van celebrar actes en capitals de comarca com Balaguer, 
7jUUHJD�L�0ROOHUXVVD��RQ�YDQ�FHOHEUDU�PDWLQDOV�G¶DFWLYLWDWV��PHQWUH�TXH�&HUYHUD�
va optar per un concert de Nadal i les Borges Blanques, un bingo solidari. Altres 
activitats esportives que es van celebrar diumenge a la ciutat de Lleida, a banda 
de OD�SXMDGD�D�OD�6HX�9HOOD��YDQ�VHU�XQ�µHVFDSH�URRP¶�VRWD�O¶DLJXD��RUJDQLW]DW�SHO�
&OXE�,QHI�/OHLGD��L�XQD�DFWLYLWDW�G¶HVFDODGD�DO�URFzGURP�GHO�3DYHOOy�-XDQMR�*DUUD� 

Així mateix, a les cinc de la tarda a la Plaça de la Paeria es va organitzar un 
concert de nadales a càrrec del grup de gòspel del cor de Cappont i del grup de 
gòspel del gimnàs Ekke Lleida. 

Dues altres places on també es van fer actes van ser la de les Nacions sense 
Estat de Tàrrega, que va acollir un esmorzar popular, tallers, música i vermut, i 
la del Mercadal de Balaguer, on es va viure una matinal familiar. 
'¶DOWUD�EDQGD��HO�6DOy�9tFWRU�6LXUDQD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�/OHLGD��8G/��YD�WRUQDU�
a ser ahir diumenge la seu a Lleida de recepció de trucades per La Marató, des 
de les 2 del migdia fins leV���GHO�YHVSUH��GHVSUpV�GHO�SDUqQWHVL�GH�O¶DQ\�SDVVDW�D�
causa de la situació sanitària. 

https://www.lamanyana.cat/lleida-es-bolca-amb-la-marato/
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La Pujada a la Seu Vella va demostrar ahir que segueix en forma en la XL edició, 
GHVSUpV�GH�O¶DWXUDGD�GH�O¶DQ\�SDVVDW�REOLJDGD�SHU�OD�SDQGqPLD��9D�VHU�XQ�UHWRUQ�
amb èxit de participació, ja que va reunir 400 corredors a la prova atlètica i 200 
més a la caminada, que complia la cinquena edició. En modalitat masculina, 

https://www.segre.com/noticies/esports/2021/12/20/la_pujada_segueix_forma_156132_1110.html
https://www.segre.com/noticies/esports/2021/12/20/la_pujada_segueix_forma_156132_1110.html
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0XKDPDG�/DPLQ�%DK�YD�VHU�HO�YHQFHGRU�GH�OD�FRPSHWLFLy�L��HQ�O¶DSDUWDW�IHPHQt��
va ser Núria Artells la que va completar primera el recorregut de 10 quilòmetres. 

/¶HVGHYHQLPHQW�YD�UHFDSWDU�����HXURV�GH�OHV�LQVFULSFLRQV��TXH�HV�GHVWLQDUDQ�D�
La Marató de TV3, com ja marca la tradició.El recorregut es va iniciar a la plaça 
GH�OD�6DUGDQD��'HV�G¶DOOj��HOV�SDUWLFLSDQWV�GH�OD�FDPLQDGD�YDQ�FRPHQoDU�OD�PDU[D�
D� OHV� ������ 'RV� KRUHV� PpV� WDUG�� HO� UHJLGRU� G¶(VSRUWV�� ,JQDVL� $PRU�� YD� VHU�
O¶HQFDUUHJDW� GH� GRQDU� HO� WUet de sortida de la carrera des de la mateixa 
ubicació.Muhammad Lamin Bah va ser el primer a completar una cursa que 
SRUWDYD�HOV�SDUWLFLSDQWV�SHU�OORFV�GH�OD�FLXWDW�FRP�O¶DYLQJXGD�3UtQFHS�GH�9LDQD��HO�
parc de la Mitjana o la costa de Cavallers. 

Amb un temps de 33:15, Lamin va superar Yassine Bendada (33:20) i Xavier 
Blavia (33:21), que van completar el podi. En categoria femenina, Núria Artells 
va ser la més ràpida amb un temps de 40:01, superant Jackeline Gómez (40:30), 
que va ser segona, i Rosamari CarullD����������WHUFHUD�/¶RUJDQLW]DFLy�WDPEp�YD�
voler retre homenatge a cinc persones vinculades a la Pujada a la Seu Vella que 
han mort aquest últim any a conseqüència de la Covid-���� /¶RUJDQLW]DGRU� GH�
O¶HVGHYHQLPHQW��-RDQ�0RUDxR��YD�GHFODUDU�TXH�³PDOJUDW�OD�Vituació actual de la 
SDQGqPLD��OD�SDUWLFLSDFLy�KD�HVWDW�XQ�q[LW��QR�HVSHUjYHP�WDQWD�JHQW´� 

Respecte a la nova taxa imposada per la Paeria per desplegar la Guàrdia Urbana 
en les curses populars, Moraño va afegir que tampoc va afectar la participació, 
però st�TXH�YD�DGPHWUH�TXH� ³VHJXU�TXH�DIHFWDUj�PROW�HQ�HOV�QRVWUHV�FRPSWHV�
TXDQ�HO�FRQVLVWRUL�HQV�OD�UHFODPL´� 
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https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/lleida-corre-i-camina-per-la-marato-amb-la-pujada-a-la-
seu-vella# 
 

 

 

 
 
 
 
La Pujada a la Seu Vella ha mostrat avui la cara més solidària en dedicar la 
recaptació dels seus participants a La Marató de TV3. Han estat 600 els 
OOHLGDWDQV�L�OOHLGDWDQHV�TXH�V¶KDQ�LQVFULW�HQ�OHV�GXHV�DFWLYLWDWV�SURJUDPDGHV������
ho han fet en la cursa, que enguany ha arribat a la seva 40 edició, mentre que 
DOWUHV�����KDQ�SDUWLFLSDW�HQ�OD��D�HGLFLy�GH�OD�FDPLQDGD��TXH�V¶KD�UHDOLW]DW�GXHV�
KRUHV�DEDQV�TXH�HO�UHJLGRU�G¶(VSRUWV�GH�OD�3DHULD��,JQDVL�$PRU��GRQpV�HO�WUHW�GH�
sortida a la competició atlètica des de la plaça de la Sardana. 

https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/lleida-corre-i-camina-per-la-marato-amb-la-pujada-a-la-seu-vella
https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/lleida-corre-i-camina-per-la-marato-amb-la-pujada-a-la-seu-vella
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Muhammad Lamin Bah, atleta que ha participat sense adscripció a cap club, ha 
estat el corredor més ràpid, en invertir 33 minuts i 15 segons per a realitzar els 
10 km del circuit urbà pels carrers de Lleida. El segon lloc del podi V¶KD�UHVHUYDW�
a Yassine Bendada, de la Lleida Unió Atlètica, que ha entrat a 5 segons del 
JXDQ\DGRU�� XQ� PHQ\V� TXH� O¶XWLOLW]DW� SHU� ;DYLHU� %OjYLD� ;DQGUL�� GH� O¶+RVSLWDOHW�
Atletisme, que ha quedat com a tercer classificat. 

(O� WLQHQW� G¶DOFDOGH�3DFR�&HUGj� L� HOV� regidors David Melé i Marisa Xandri han 
assistit a la sortida de la cursa i han participat en el lliurament de trofeus als 
primers classificats en les diverses categories, tasca en la qual també han 
participat la diputada provincial Helena Martínez i el director del Turó de la Seu 
Vella, Joan Baigol.  
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Dilluns, 20 de desembre del 2021 ÉS NOTÍCIA

Els lleidatans es van bolcar una altra vegada ahir amb La Marató de TV3, dedicada aquest any a la salut mental, la 
pandèmia silenciosa. Malgrat la boira, la Seu Vella va brillar com un dels escenaris emblemàtics de la jornada. A tota 
la demarcació es van celebrar multitud d’activitats. Al tancament d’aquesta edició s’havien recaptat 5.848.500 euros.

!INICIATIVES LA PANDÈMIA SILENCIADA

Lleida trenca estigmes per la salut 
mental en solidaritat amb La Marató
La quantitat recaptada pel programa al tancament d’aquesta edició era de 5.848.500 !

M. CODINAS / J. GÓMEZ
" LLEIDA " Un any més, les comar-
ques de Ponent es van bolcar 
ahir amb La Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio, que aquest 
any va celebrar la trentena edi-
ció i que va girar entorn de la 
salut mental. L’art va ser el fil 
conductor que va ajudar a abor-
dar aquesta temàtica, motiu pel 
qual la Seu Vella va ser un dels 
quatre espais emblemàtics. Mal-
grat el fred, alguns curiosos s’hi 
van aproximar per veure en di-
recte el desenvolupament de la 
jornada, que a Lleida la van con-
duir els periodistes Núria Solé i 
Roger de Gràcia. El claustre del 
monument va ser també el lloc 
des d’on es va donar a conèixer 
la primera actualització del mar-
cador. Ho van fer participants de 
la 40 Pujada a la Seu Vella (més 
informació a la pàgina 25) for-
mant la xifra de 172.212 ! amb 
els números dels seus dorsals. Al 
tancament d’aquesta edició s’ha-
vien recaptat 5.848.500 euros.

Una de les testimonis que 
van explicar en directe la seua 
experiència amb una malaltia 
mental va ser Mercè Torrenta-
llé, presidenta de l’Associació 
Salut Mental la Noguera, que 
fa vint-i-dos anys va tenir un 
brot psicòtic. Aquesta activis-
ta va reclamar la necessitat de 
tenir en compte la perspectiva 
de gènere a l’hora d’investigar. 
Manoli Coronel, de Tàrrega, va 
ser una altra de les persones que 
van relatar vivències amb una 
malaltia d’aquest tipus. Final-
ment, el doctor i investigador 
Josep Pifarré, de l’IRBLleida, 
va explicar alguns dels factors 
que poden influir en el desenvo-
lupament dels trastorns mentals. 
Així mateix, també va tenir lloc 
una actuació del grup de per-
cussió israeliana Mayumana al 
Dipòsit del Pla de l’Aigua. La 
cirereta la va posar l’actuació del 
cantant Kelly Isaiah, guanyador 
de La Voz 2020, i el trio The Sey 
Sisters, que van cantar Quan 
s’estima una persona i a la tar-
da, es va mostrar el mural par-
ticipatiu que l’artista Llukutter, 
amb amics i coneguts, va pintar 
a la canalització del riu Segre.

Roger de Gràcia i Núria Solé, segons abans de donar a conèixer la primera actualització del marcador des del claustre de la Seu Vella.

GERARD HOYAS

BALLADA DE COUNTRY

El claustre de la Seu Vella  
va ser ahir l’escenari d’una 
sessió de country per  
a La Marató de TV3 AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

A Castellserà va tenir lloc una xocolatada popular.

AJUNTAMENT DE CORBINS

Un centenar de persones va participar en la caminada de Corbins.

# Els municipis de Ponent van 
organitzar ahir desenes d’acti-
vitats amb l’objectiu de recap-
tar diners i per sensibilitzar 
la ciutadania sobre les malal-
ties mentals. Bingos, tallers, 
concerts i actes esportius van 
ser algunes de les propostes. 
Com exemples, a Sidamon, 
la pràctica totalitat d’entitats 
van portar a terme diferents 
activitats com una caminada 

popular, un vermut o una ma-
rató de botifarra i Rummikub. 
Linyola va celebrar el segon 
Concurs de Músiques de Na-
dal, que va guanyar Ksonron-
da amb Nadeliri, i va recaptar 
506 !. A Corbins va tenir lloc 
una caminada de 6 km, i jun-
tament amb la sessió de teatre 
infantil de dissabte es van re-
captar 500 !. A Rosselló, fins 
a mil persones van participar 

en les activitats solidàries que 
van tenir lloc dissabte i es van 
recaptar un total de 6.500 !. 
Al Palau d’Anglesola es va or-
ganitzar una caminada popu-
lar, un espectacle de màgia i 
un concert amb músics de la 
localitat, entre d’altres, i es 
van recaptar més de 2.000 !. 
Quant a Torres de Segre, on 
es van recaptar uns 7.000 !, 
es va organitzar una xocola-

tada, un vermut musical, una 
flashmob i un bingo, i la jorna-
da va acabar amb l’encesa dels 
llums de Nadal de la localitat. 
Quant al Vilosell, va tenir lloc 
una encesa d’espelmes i es van 
recaptar 5.600 !. Altres loca-
litats que van celebrar actes 
van ser Cervera, les Borges 
Blanques, Balaguer, Tàrrega, 
Mollerussa i Castellserà, entre 
moltes d’altres.

Desenes d’actes esportius, lúdics i culturals a tota la demarcació

helenarius
Resaltado



25ESPORTS
SEGRE 
Dilluns, 20 de desembre del 2021

El Manchester 
City, més líder  
a la Premier

FUTBOL

! MANCHESTER ! El Manchester 
City va vèncer ahir el New-
castle (0-4) i va augmentar el 
seu avantatge al capdavant 
de la Premier gràcies als em-
pats de Liverpool i Chelsea. 
Els de Klopp van quedar 2-2 
en la seua visita al Tottenham 
i ara estan a 3 punts del Li-
verpool, mentre que el Chel-
sea no va passar de l’empat 
a 0 davant els Wolves i ara 
queda a 6 punts del liderat.

A més, amb el seu triomf 
–el setè consecutiu–, els de 
Guardiola van batre el rècord 
de victòries en Lliga anglesa 
en un any natural: 34 i amb 
dos partits encara per dispu-
tar, superant el Liverpool del 
1982, que en va sumar 33.

L’NBA ajorna 
cinc partits  
per Covid-19

BÀSQUET

! NOVA YORK ! L’NBA va anunci-
ar ahir diumenge que suspe-
nia cinc partits per l’onada de 
Covid-19 que pateix la Lliga. 
Tres d’aquests partits s’ha-
vien de disputar ahir: Bro-
oklyn-Denver, Atlanta-Cle-
veland i Philadelphia-New 
Orleans. A més a més, el To-
ronto-Orlando d’avui dilluns 
i el Brooklyn-Washington de 
demà també queden pen-
dents de nova data. Un dels 
equips amb més afectació és 
els Brooklyn Nets, on des-
taca el cas de Kyrie Irving, 
que va negar a vacunar-se 
i ara és positiu en Covid-19, 
quan s’havia de reincorporar 
a l’equip.

Vall, sense final 
dels 100 braça 
al Mundial

NATACIÓ

! ABU DHABI ! La nadadora cata-
lana Jéssica Vall no va poder  
classificar-se per a la final 
dels 100 metres braça dels 
Mundials de piscina curta 
d’Abu Dhabi. A la semifinal 
d’ahir a la tarda, Vall va que-
dar al quinzè lloc, amb un 
temps d’1:05.80, a 99 centè-
simes dels temps que dona-
ven accés a la final. L’altra 
espanyola que va participar 
en la jornada d’ahir va ser 
María de Valdés, que va ser 
vint-i-novena a les sèries dels 
400 metres lliure. El prota-
gonista del dia va ser el rus 
Kolesnikov, que va guanyar 
ahir dos ors i ja en suma tres 
en els presents mundials.

La Pujada a la Seu es va celebrar de nou després de l’aturada de l’any passat per la pandèmia, amb 400 inscrits a la cursa i 200 a la caminada.

GERARD HOYAS

GERARD HOYAS

El guanyador de la carrera masculina, Muhammad Lamin Bah, una vegada travessada la meta.

ATLETISME CARRERES POPULARS

REDACCIÓ
! LLEIDA ! La Pujada a la Seu Vella 
va demostrar ahir que segueix 
en forma en la XL edició, des-
prés de l’aturada de l’any passat 
obligada per la pandèmia. Va ser 
un retorn amb èxit de partici-
pació, ja que va reunir 400 cor-
redors a la prova atlètica i 200 
més a la caminada, que complia 
la cinquena edició.

En modalitat masculina, 
Muhamad Lamin Bah va ser el 
vencedor de la competició i, en 
l’apartat femení, va ser Núria 
Artells la que va completar pri-
mera el recorregut de 10 qui-
lòmetres. L’esdeveniment va 
recaptar 900 euros de les ins-

cripcions, que es destinaran a 
La Marató de TV3, com ja mar-
ca la tradició.

El recorregut es va iniciar a la 
plaça de la Sardana. Des d’allà, 
els participants de la caminada 
van començar la marxa a les 
9.00. Dos hores més tard, el re-
gidor d’Esports, Ignasi Amor, 
va ser l’encarregat de donar el 
tret de sortida de la carrera des 
de la mateixa ubicació.

Muhammad Lamin Bah va 
ser el primer a completar una 
cursa que portava els partici-
pants per llocs de la ciutat com 
l’avinguda Príncep de Viana, 
el parc de la Mitjana o la costa 
de Cavallers. Amb un temps de 
33:15, Lamin va superar Yassine 
Bendada (33:20) i Xavier Blavia 
(33:21), que van completar el 
podi. En categoria femenina, 
Núria Artells va ser la més rà-

pida amb un temps de 40:01, su-
perant Jackeline Gómez (40:30), 
que va ser segona, i Rosamari 
Carulla (41:00), tercera.

L’organització també va voler 
retre homenatge a cinc perso-
nes vinculades a la Pujada a la 
Seu Vella que han mort aquest 
últim any a conseqüència de 
la Covid-19. L’organitzador de 
l’esdeveniment, Joan Moraño, 
va declarar que “malgrat la si-

tuació actual de la pandèmia, 
la participació ha estat un èxit, 
no esperàvem tanta gent”. Res-
pecte a la nova taxa imposada 
per la Paeria per desplegar la 
Guàrdia Urbana en les curses 
populars, Moraño va afegir que 
tampoc va afectar la participa-
ció, però sí que va admetre que 
“segur que afectarà molt en els 
nostres comptes quan el consis-
tori ens la reclami”.

ESDEVENIMENT SOLIDARI

Un any més, l’esdeveniment 

va col·laborar amb La 

Marató de TV3 aportant 

900 ! de les inscripcions

La Pujada segueix en forma
Després d’un any aturada per la Covid, la 40 edició va comptar amb 400 participants 
en la cursa i 200 a la caminada || Lamin i Artells van ser els guanyadors
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l’ascensorprivat
Solidaritat  
i molt fred
Dels trenta presen-
tadors de La Marató, 
n’hi va haver dos que 
tardaran a oblidar el 
fred que els va ca-
lar els ossos. Ningú 
discuteix la impres-
sionant bellesa del 
claustre gòtic de la 
Seu Vella, però el dia 
no va acompanyar. 
Núria Soler i Roger de 
Gràcia van descobrir 
en primera persona 
com és la vida so-
ta l’anticicló en els 
dominis de la boira. 
Sol i temperatures 
primaverals en totes 
les connexions i ells 
ficats en una monu-
mental nevera.

Un pla B que va 
sortir molt bé
Molt content va 
quedar el públic de 
Mollerussa amb la 
presentació que va 
fer Mireia Canalda del 
57 Concurs de Vestits 
de Paper. Va haver 
de substituir a última 
hora Ruth Jiménez, 
que estava indispos-
ta, però ningú va 
notar que es tractava 
d’un pla B.

Organitzador de la 
Pujada a la Seu Ve-
lla, que, després de 
l’aturada forçosa de 
l’any passat, es va ce-
lebrar ahir amb 600 
participants inscrits.

Joan Moraño

Un nou èxit que 
s’apunta la directo-
ra de La Marató de 
TV3. La jornada de-
dicada a les malalties 
mentals va tornar a 
mobilitzar el país.

Àngels Molina

Director de l’es-
pectacle nadalenc 
Christmas & Hits 
del Cor de l’Orfeó 
Lleidatà, que ja s’ha 
convertit en un clàs-
sic de les festes.

Pedro Pardo

El primer ministre 
britànic no aixeca 
cap. Ahir va dimitir 
el seu home de con-
fiança per a la nego-
ciació del Brexit, el 
ministre David Frost.

Boris Johnson

Últimes compres 
abans de Nadal
A menys d’una setmana 
per a Nadal, l’Eix Comer-
cial de Lleida es va om-
plir ahir de compradors 
que ultimaven les com-
pres aprofitant el festiu 
de portes obertes. A Bar-
celona, la por de nous 
tancaments va animar 
les vendes.

MAGDALENA ALTISENT

El ministre de propaganda del Tercer 
Reich, el nazi Joseph Goebbels, va 
definir a la perfecció això que ara 
en diem fake news. “Una mentida 

repetida mil vegades es converteix en re-
alitat.” La perversitat d’insistir en la men-
tida per aconseguir instal·lar-la en el pen-
sament reptilià no és una estratègia nova. 
De fet és tot un clàssic. La massa humana 
és fàcilment manipulable. Com un ramat 
de xais que es llencen al buit seguint el 
cap de colla. Els primers agents polonesos  
que van difondre la notícia de l’extermini 
massiu de jueus no van ser creguts per la 
gran majoria de la població europea. En el 
llibre Messagers du desastre (Ed. Fayard 
histoire. 2018), Annete Becker relata la 
història de l’heroi polonès Karski, que 
es va jugar la vida per portar la notícia 
a Londres de l’holocaust però ningú se’l 
va creure. La fabricació de la mentida ha-
via fet forat. Els jueus eren rates. El mal 
suprem de totes les desgràcies. Abolir la realitat i subs-
tituir-la per l’engany fins que la massa arribi a conver-
tir-se en partícip activa i despietada. La mentida com la 
gota malaia que els desperta les passions més baixes i 
primitives d’una societat que es limita a empassar-se-la 
sense verificar ni contrastar res. Crear opinió a partir de 

la mentida. L’assentament i consolidació 
de la desinformació que utilitza els ma-
teixos canals que la informació. L’art de 
la guerra es fonamenta en l’engany, deia 
Sun-Tzu al segle sisè abans de crist. Per 
tant, la mentida té més anys que l’anar a 
peu. Els militants de la mentida són gent 
dogmàtica, d’una ideologia, d’un pensa-
ment, d’una creença. Intolerants amb la 
divergència, amb les altres cultures, amb 
les altres llengües, amb la discrepància 
de pensament, es converteixen en porta-
dors i difusors del mal i de l’enfrontament. 
Reben la informació, el mot d’ordre i la 
difonen perquè l’han fabricat els seus. De 
fet, formen una cadena de muntatge, un 
engranatge perfecte i militant. Vomiten 
i esperen i tornen a vomitar. Implacables 
perquè se saben segurs. Les seves menti-
des tenen adeptes. Seguidors incondicio-
nals. L’arbre del mal protegit pels botxins. 
Les mentides que s’aboquen contra els 

catalans i que no són més que la prova del cotó de la 
catalanofòbia permanent, no només queden impunes 
i sense càstig, sinó que com els purins s’escampen pels 
camps perquè adobin la terra d’aquells que ens volen 
morts i enterrats. I ningú els castigarà pels seus pecats? 
Recordeu aquella dita de la mentida al tro i...? Doncs això.

La impunitat de la mentida

Els militants de 
la mentida són 
gent dogmàtica, 
d’una ideologia, 
d’un pensament, 
d’una creença

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE
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Lleida es bolca amb ‘La Marató’

Lleida
�EE����Z'��Έ��EΉͬ�Z�����/M
Els municipis de la demarcació de 
Ponent s’han bolcat, un any més, 
amb La Marató de TV3 i Catalu-
nya Ràdio organitzant desenes 
Ě Ă͛ĐƟǀŝƚĂƚƐ�ĂƌƌĞƵ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ƉĞƌ�
recaptar diners i per sensibilitzar 
ůĂ� ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ� ƐŽďƌĞ� ůĞƐ�ŵĂůĂůƟĞƐ�
mentals. Algunes de les propos-
ƚĞƐ�ŵĠƐ� ƌĞƉĞƟĚĞƐ� ǀĂŶ� ƐĞƌ� ĐĂŵŝ-
nades, concerts, tallers i bingos. 
�Ɛ�ǀĂŶ�ĐĞůĞďƌĂƌ�ĂĐƚĞƐ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂůƐ�
de comarca com Balaguer, Tàrre-
ŐĂ� ŝ�DŽůůĞƌƵƐƐĂ͕� ŽŶ� ǀĂŶ� ĐĞůĞďƌĂƌ�
ŵĂƟŶĂůƐ�Ě Ă͛ĐƟǀŝƚĂƚƐ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ƋƵĞ�
�ĞƌǀĞƌĂ�ǀĂ�ŽƉƚĂƌ�ƉĞƌ�ƵŶ�ĐŽŶĐĞƌƚ�
ĚĞ� EĂĚĂů� ŝ� ůĞƐ� �ŽƌŐĞƐ� �ůĂŶƋƵĞƐ͕�
ƵŶ�ďŝŶŐŽ�ƐŽůŝĚĂƌŝ͘��ůƚƌĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�
ĞƐƉŽƌƟǀĞƐ� ƋƵĞ� ĞƐ� ǀĂŶ� ĐĞůĞďƌĂƌ�
diumenge a la ciutat de Lleida, a 
banda de la pujada a la Seu Vella,  
ǀĂŶ�ƐĞƌ�ƵŶ�͚ ĞƐĐĂƉĞ�ƌŽŽŵ͛�ƐŽƚĂ�ů Ă͛ŝ-
gua, organitzat pel Club Inef Llei-

ĚĂ͕�ŝ�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝƚĂƚ�Ě Ğ͛ƐĐĂůĂĚĂ�Ăů�ƌŽ-
ĐžĚƌŽŵ�ĚĞů�WĂǀĞůůſ�:ƵĂŶũŽ�'ĂƌƌĂ͘

Així mateix, a les cinc de la tar-
ĚĂ�Ă�ůĂ�WůĂĕĂ�ĚĞ�ůĂ�WĂĞƌŝĂ�ĞƐ�ǀĂ�Žƌ-
ganitzar un concert de nadales a 
càrrec del grup de gòspel del cor 
de Cappont i del grup de gòspel 
del gimnàs Ekke Lleida.

Dues altres places on també es 
ǀĂŶ�ĨĞƌ�ĂĐƚĞƐ�ǀĂŶ�ƐĞƌ�ůĂ�ĚĞ�ůĞƐ�EĂ-
ĐŝŽŶƐ�ƐĞŶƐĞ��ƐƚĂƚ�ĚĞ�dăƌƌĞŐĂ͕�ƋƵĞ�
ǀĂ� ĂĐŽůůŝƌ� ƵŶ� ĞƐŵŽƌǌĂƌ� ƉŽƉƵůĂƌ͕ �
ƚĂůůĞƌƐ͕�ŵƷƐŝĐĂ� ŝ� ǀĞƌŵƵƚ͕� ŝ� ůĂ� ĚĞů�
DĞƌĐĂĚĂů� ĚĞ� �ĂůĂŐƵĞƌ͕ � ŽŶ� ĞƐ� ǀĂ�
ǀŝƵƌĞ�ƵŶĂ�ŵĂƟŶĂů�ĨĂŵŝůŝĂƌ͘

D’altra banda, el Saló Víctor 
^ŝƵƌĂŶĂ�ĚĞ� ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�ĚĞ�>ůĞŝ-
ĚĂ�;hĚ>Ϳ�ǀĂ�ƚŽƌŶĂƌ�Ă�ƐĞƌ��ĂŚŝƌ�ĚŝƵ-
menge la seu a Lleida de recepció 
de trucades per La Marató, des 
ĚĞ�ůĞƐ�Ϯ�ĚĞů�ŵŝŐĚŝĂ�ĮŶƐ� ůĞƐ�ϴ�ĚĞů�
ǀĞƐƉƌĞ͕�ĚĞƐƉƌĠƐ�ĚĞů�ƉĂƌğŶƚĞƐŝ�ĚĞ�
l’any passat a causa de la situació 
sanitària. FOTO: ACN/ Cantada de gòspel a la Plaça Paeria FOTO: Turó S.V./ La Seu Vella va ser el plató de TV3

FOTO: Aj. Rosselló/�WƌŽƉ�ĚĞ�ϭ͘ϬϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ǀĂŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ă�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ZŽƐƐĞůůſ

FOTO: Aj. Torres de Segre/���dŽƌƌĞƐ�ĚĞ�^ĞŐƌĞ�ĞƐ�ǀĂ�ĨĞƌ�ƵŶĂ�&ůĂƐŵŽď�ĞŶƚƌĞ�Ě͛ĂůƚƌĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ�

FOTO: Aj. Palau d’Anglesola/��ů�WĂůĂƵ�Ě �͛ŶŐůĞƐŽůĂ�ĞƐ�ǀĂ�ĨĞƌ�ƵŶĂ�ĐĂŵŝŶĂĚĂ�Ăů�ŵĂơ�

FOTO: Aj.Mollerussa/�>Ă�ĐĂƉŝƚĂů�ĚĞů�WůĂ�ƚĂŵďĠ�ĞƐ�ǀĂ�ƐƵŵĂƌ�Ă�ůĂ�ũŽƌŶĂĚĂ�ƐŽůŝĚăƌŝĂ�
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Lamin y Artells 
se llevan la 
Pujada a la 
Seu Vella
La tradicional carrera 
llega a su 40ª edición
Lleida
REDACCIÓN
La Pujada a la Seu Vella celebró 
este domingo su edición núme-
ro 40 en una jornada en la que 
optó por dos modalidades: la ca-
rrera y la caminata. Ambas tenían 
un recorrido de 10 kilómetros 
que transcurría por las calles de 
Lleida, saliendo de la Plaça de la 
^ĂƌĚĂŶĂ͘�>Ă�ĐĂŵŝŶĂƚĂ�ƉĂƌơĂ�Ă�ůĂƐ�
9.00 horas, mientras que la carre-
ra lo hizo dos horas más tarde.

El recorrido constaba de dife-
rentes tramos interesantes para 
los atletas, como el del Parc de 
la Mitjana, un entorno natural y 
ĐŽŶ�ŵƵĐŚĂ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŇŽƌĂ͘�>ŽƐ�
atletas pudieron de esta manera 
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĚŝƐƟŶƚŽ�Ăů�
que están acostumbrados.

La organización en la Pujada a 
ůĂ� ^ĞƵ�sĞůůĂ͕� ĂĐƟǀſ�ƵŶĂ� ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�
medidas y protocolos de actua-
ción, para el control del riesgo de 

ŝŶĨĞĐĐŝſŶ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů��ŽǀŝĚͲϭϵ͘
>Ă� ĐĂƌƌĞƌĂ� ĨƵĞ� ƌĞƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂ�

en todo momento por José An-
tonio García Barranco, que fue 
ĂŶƵŶĐŝĂŶĚŽ� ůŽƐ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ŵĄƐ� ŝŵ-
portantes. Además se contó con 
el toque musical y ambiental para 
amenizar a cargo del Dj Sak Mar-
ksaw y locutor del programa de 
radio No Techno No Party.

GANADORES

�Ŷ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ�ĂƚůĠƟĐĂ�ĚĞ�ϭϬ�Ŭŝ-
ůſŵĞƚƌŽƐ͕�Ğů�ǀĞŶĐĞĚŽƌ�ĞŶ�Ğů�ĂƉĂƌ-
tado masculino fue Muhamad 
Lamin Bah (Independiente) con 
ƵŶ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ϯϯ͗ϭϱ͘�>Ă�ƐĞŐƵŶĚĂ�
posición fue para Yassine Ben-
ĚĂĚĂ� ;>ůĞŝĚĂ� hŶŝſ� �ƚůğƟĐĂͿ� ĐŽŶ�
ƵŶĂ� ŵĂƌĐĂ� ĚĞ� ϯϯ͗ϮϬ� Ǉ� Ğů� ƚĞƌĐĞƌ�
escalón del podio correspondió 
Ă�yĂǀŝĞƌ��ůĂǀŝĂ�yĂŶĚƌŝ�;>͛ ,ŽƐƉŝƚĂ-
ůĞƚ��ƚůĞƟƐŵĞͿ� ĐŽŶ�ƵŶ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�
ϯϯ͗Ϯϭ͘�

En el apartado femenino, Nú-

ATLETISMO

Vilanova acoge su 
Duatló individual 
y por parejas
sŝůĂŶŽǀĂ� ĚĞ� �ĞůůƉƵŝŐ� ĂĐŽŐŝſ� ƵŶĂ�
ŶƵĞǀĂ�ĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƵĂƚůſ��ƌŽƐƐ�
,ŝǀĞƌŶĂů͕�ĐƵǇĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƉĞĐƵůŝĂƌŝ-
dad es que se puede disputar de 
ŵĂŶĞƌĂ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�Ž�ƉŽƌ�ƉĂƌĞũĂƐ͘�

�Ŷ� ůĂ� �ƵĂƚůſ� /ŶĚŝǀŝĚƵĂů͕� >ůƵşƐ�
Ropero Tapia (LR Entrenaments)  
ƐĞ� ŝŵƉƵƐŽ� ĐŽŶ� ƵŶ� ƟĞŵƉŽ� ĚĞ�
ϭ͗Ϭϳ͗ϱϵ͕�ƐĞŐƵŝĚŽ�ĚĞ�DŝƋƵĞů�WĞŝƌſ�
Cardet (Independiente) con 
ϭ͗Ϭϴ͗ϱϴ� Ǉ� ^ĞƌŐŝ� �ƐĐŽďĂƌ� ZŽƵƌĞ�
;^ƉĞĞĚ�ZĞƉƵďůŝŬͿ�ĐŽŶ�ϭ͗Ϭϵ͗Ϭϱ͘��Ŷ�
la prueba femenina Erika Soria-
no Solé (AE Blancafort) ganó con  
ϭ͗Ϯϵ͗ϭϵ͕� ƐĞŐƵŝĚĂ� ĚĞ� >ĂŝĂ� EĂĚĂů�

�Ăƌſ� ;/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚͿ� ĐŽŶ� ϭ͗Ϯϵ͗ϰϭ�
y Mar Puig Guals (Bikeapeu) con 
ϭ͗Ϯϵ͗ϱϵ͘

En la Duatló per Parelles mas-
culina se impuso el equipo for-
mado por los independientes 
Jordi Calafell y Albert Cabrera con 
ƵŶ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ϭ͗Ϭϲ͗ϰϬ͘� �Ŷ�ŵƵũĞ-
res, las también independientes 
Jordina Llaberia y Alba Camí ga-
ŶĂƌŽŶ� ĐŽŶ� ϭ͗ϮϮ͗ϭϬ͘� &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕�
ĞŶ�ůĂ�ƉƌƵĞďĂ�ŵŝǆƚĂ�ůĂ�ǀŝĐƚŽƌŝĂ�ĨƵĞ�
para Aznar Tudo y Sans Badia (Co-
ƌƌĞǀŝŶǇĞƐͬyĂĨĂƚŽůůƐͿ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƟĞŵ-
ƉŽ�ĚĞ�ϭ͗ϭϭ͗Ϭϲ FOTO: Iter5 /�>Ă�ƉƌƵĞďĂ�ƌĞƵŶŝſ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĞĚĂĚĞƐ

&KdK͗�dŽŶǇ��ůĐĄŶƚĂƌĂ�ͬ�>Ă�^ĞƵ�sĞůůĂ�ǀŽůǀŝſ�Ă�ůůĞŶĂƌƐĞ�ĚĞ�ĂƚůĞƚĂƐ

FOTO: T. A. /�>Ă�ĚƵƌĞǌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌƵĞďĂ�ƉŽĚşĂ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ŵĞƚĂ

ria Artells de Jorge (Independien-
te) se proclamó campeona con 
ƵŶ�ƟĞŵƉŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϰϬ͗Ϭϭ͕�ƐĞŐƵŝ-
da por Jackeline Gómez Mamian 
;�Ăŝǆ�DŽŶƚƐĞŶǇͿ�ĐŽŶ�ϰϬ͗ϯϬ�Ǉ�ZŽ-
samari Carulla Argilés (Altgan 
Wear) en el tercer puesto de la 
ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ƚƌĂƐ�ƉĂƌĂƌ�Ğů�
crono en 41:00.

Los premios que se han entre-
ŐĂĚŽ� ƚĞŶşĂŶ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ŵŽƟǀŽƐ͕�
muchos de ellos fueron estable-
cimientos de Lleida que quisieron 
ĞƐƚĂƌ� ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ĞǀĞŶƚŽƐ�
ĚĞƉŽƌƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐĞůĞďƌĂŶ�ĞŶ�ůĂ�
ciudad. Además, todos aquellos 
que no entraron en la categoría 
ĚĞ�ƉƌĞŵŝŽƐ͕�ƉŽĚşĂŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�
los diferentes sorteos que la orga-
nización había preparado.
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