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Terrassa, 13 de desembre de 2013 
 
ACTIVITATS A TERRASSA AMB MOTIU DE LA MARATÓ DE TV3  
 
DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE 
 
- Col·legi Maria Auxiliadora  
L'arbre dels desitjos 
Hora: 17:00 
Lloc: Pati de l'escola Maria Auxiliadora de Terrassa 
L'entitat informa: Després d'una setmana de sensibilització els alumnes i famílies del 
nostre centre participaran en la construcció d'un Arbre dels destijos on decorarem les 
seves fulles amb el desig de cada persona acompanyat del seu donatiu per La 
Marató. 
 
- Escola Petit Estel - La Nova 
Esmorzar solidari 
L'entitat informa: Els alumnes de 1r de batxillerat de l'Escola La Nova organitzen un 
Esmorzar solidari, que consisteix a vendre porcions de coca a altres alumnes i al 
personal de l'escola. 
 
- Institut i Ampa Can Roca 
Berenar maratonià i venda de productes 
Hora: 16:30 
Lloc: Escoles de primària adscrites a l'institut 
L'entitat informa: Pares i mares, alumnes i professosrs/es s'organitzen per vendre 
berenar a les quatres escoles de primària més properes a l'institut. Es mobilitza un 
bon nombre de col·laboradors/es ja que el berenar es realitza el mateix dia, 
paral·lelament a les quatre escoles. Es vendran manualitats. 
 
- Escola L’Heura 
Hora: 16:00 
Lloc: Escola l'Heura, Carrer d'Egara, 16 
L'entitat informa: Es farà un karaoke i un ball, així com sorteig per recaptar diners per 
La Marató 2013 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
Servei de Premsa 
Àrea de Presidència 
Raval de Montserrat, 14 
08221 Terrassa 
Tel. 93 739 70 05 
premsa@terrassa.cat 
www.terrassa.cat 

  

 

    terrassa.cat       facebook.com/ajterrassa       twitter.com/ajterrassa 

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE 
 
- Associació de mares i pares de l'Institut Can Jofre sa de Terrassa  
Tast de rebosteria creativa: Postres i pastissos 
Hora: 10:00 
Lloc: Portal de Sant Roc, 37 - Centre de Terrassa 
L'entitat informa: Muntarem una parada al centre de Terrassa on s'oferirà un tast de 
rebosteria creativa, postres i pastissos, elaborada per les famílies de la comunitat 
educativa del nostre centre. Al llarg de tot el dia anirem presentant diferents postres. 
 
- Escola Tecnos 
Activitats solidàries diverses 
Hora: 11:00 
Lloc: Plaça Vella de Terrassa 
L'entitat informa: A l'escola hem recollit CD's i DVD's que ja no funcionen, o que les 
famílies no els utilitzen, i els hem decorat amb diferents tècniques plàstiques per fer 
l'ornament de Nadal. Els vendrem per recollir fons per La Marató de TV3. 
 
- Escola Vedruna Vall 
Concert dels alumnes 
Hora: 12:00 
Lloc: Teatre de l'escola 
L'entitat informa: Concert realitzat pels alumnes que estudien o fan música. 
 
 
DIUMENGE, 15 de desembre: 
 
- Su2311. Espai de cuina 
Elaboració i venda de cookies 
Hora: 10:00 
Lloc: Carrer del Racó / Plaça Vella 
L'entitat informa: Elaboració de galetes de xocolata i taronja a l'escola de cuina 
Su23.11 Espai de cuina, per part d'alumnes, amics, col·laboradors etc., i posterior 
venda d'aquestes a la Plaça Vella de Terrassa. 1 cookie = 1 euro Aquest any 
intentarem superar els 6000 euros de l'any passat. Ens ajudeu a fer-ho ? 
 
- Terrassahoppers de Jazz Terrassa  
Swing per La Marató 
Hora: 12:00 
Lloc: Plaça Torre del Palau 
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L'entitat informa: Els Terrassahoppers participarem en la gran festa de la solidaritat a 
Catalunya i ballarem per La Marató a la Plaça Torre del Palau de Terrassa, de 12 a 
14h Vine a compartir amb nosaltres dues hores de swing i col·labora amb la lluita 
contra les malalties neurodegeneratives. 
 
- Ampa Karmel Terrasa 
Esmorzar solidari 
Hora: 10:00 
Lloc: Col·legi Mare de Déu del Carme 
L'entitat informa: Durant tota la setmana els alumnes faran esmorzar solidaris, 
Tómboles, un Quinto i el dia de La Marató farem un esmorzar solidari amb taller de 
cupcakes, exhibició de pastissos, torneig de futbolins. 
 
- Associació de Veïns Sant Llorenç i Pla de Desenvo lupament Comunitari Sant 
Llorenç  
Bingo solidari de Sant Llorenç 
Hora: 16:00 
Lloc: Al gimnàs de l'escola Sant Llorenç 
L'entitat informa: En el bingo Solidari els participants poden guanyar paneres 
elaborades amb les aportacions realitzades pels comerciants del barri i de la resta 
de la ciutat, amb productes gastronòmics, artesanals, tèxtils, joguines etc. El cost de 
cada cartró és d'1 €. 
 
- Associació Diables Maurina de Terrassa 
Diables Maurina amb La Marató 
Hora: 10:00 
Lloc: Plaça de l’Assemblea de Catalunya 
L'entitat informa: Tallers i tómbola solidària, amenitzat amb els tabals i gralles dels 
Diables Maurina. 
 
- Associació Gent Gran de La Maurina 
Ball solidari 
Hora: 16:00 
L'entitat informa: Ball solidari i els diners de l'entrada al ball es destinen a La Marató 
de TV3. 
 
- Casal de Gent Gran Can Boada 
Ball per a La Marató 
Hora: 17:00 
Lloc: Casal de Gent Gran Can Boada 
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L'entitat informa: Ball del diumenge. La recaptació del preu de l’entrada i la rifa de 2 
pernils anirà per a La Marató. 
 
- Cbe Ball Vallès 
Open Nacional de Ball Esportiu i Concert Nadales 
Hora: 09:00 
Lloc: Poliesportiu La Maurina, Carrer Felip II, s/n 
L'entitat informa: Open Nacional de Ball Esportiu, amb exhibicions de Ball en Cadira 
de Rodes. 
 
- Concert de Nadales de Coros Rocieros 
Hora: 10:00 
Lloc: Sala Festes Ball Vallès - Avinguda del Vallès, 115 
 
- Centre Excursionista de Terrassa 
Caminada de Marxa Nòrdica 
Hora: 09:00 
Lloc: Torre Mossèn Homs 
L'entitat informa: Caminada matinal de marxa nòrdica des de la Torre Mossèn Homs 
de Terrassa. Hora de trobada: a les 9 del matí. 
 
- Taller de decoració de Nadal 
Hora: 10:14 
Lloc: Plaça de l'Assemblea 
L'entitat informa: Taller de decoració de Nadal, dirigit a tots el públics. Serà dut a 
terme pels joves del projecte de Districte Jove amb els seus educadors. S'elaboran 
motius nadalencs de feltre i altres materials. També compartirem espai amb Els 
Diables de la Maurina. 
 
Elitsports 
Torneig de Nadal @padel20 elitsports 
Hora: 09:00 
Lloc: Club padel Terrassa 
L'entitat informa: elitsports organitza la 3a edició del torneig de Nadal de pàdel. 
Durant tot el cap de setmana farem activitats conjuntes al torneig com activitats 
lúdiques pes nens/es, sorteig de material i una donació de cada participant per 
recollir diners per aquesta gran causa. 
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- Escola L'Avet 
II Xocolatada solidària 
Hora: 11:00 
Lloc: Escola L'Avet 
L'entitat informa: Festa infantil en la que hi haurà activitats lúdiques i es donarà 
esmorzar amb xocolata desfeta, coques, ... 
 
- Parkinson Ara 
El Tremolor sota l'aigua 
Hora: 12:00 
Lloc: Piscina del Club Natació Terrassa 
L'entitat informa: Alfons Cruz pintarà un quadre sota l'aigua. Cantada de corals i 
exhibició de ball. Subhasta final del quadre. 
Prodis. 
 
- Sferic Terrassa 
Xocolatada i hoquei patins 
Hora: 10:00 
Lloc: Parc de Vallparadis - Horta dels Frares 
L'entitat informa: L'Sferic Terrassa organitza un taller d'hoquei patins on els nens 
poden fer un tastet d'aquest esport. Els més petits del club participen amb uns 
partidets d'exhibició. Tot això acompanyat d'una xocolata per endolcir el matí. 
 
- MolalaMola 
Activitat solidària 
Data: 15/12/2013 
Hora: 08:30 
L'entitat informa: Excursió solidària per recaptar fons per La Marató de TV3. 
Otta Kids Carpe Diem Fotògrafes 
Calendari solidari CARPE DIEM 
Data: 01/12/2013 
L'entitat informa: CARPE DIEM: Viu la vida, que la vida es ara. Amb la col·laboració 
de 12 fotògrafes infantils i la participació de més de 400 nens. Cada mes ens 
transmetrà una imatge i una frase d'empenta!!! 
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ACTIVITATS PER A LA SETMANA VINENT:  
 
Data: 17/12/2013 
Escola Joaquima de Vedruna 
Apadrinem un Pessebre Vivent 
Hora: 10:00 
Lloc: escola 
L'entitat informa: Farem un pessebre vivent on els padrins de cursos grans amb els 
fillols dels cursos més petits representaran les escenes més tradicionals a partir d'un 
objectiu de vida : Entre tots ens ajudem per tirar endavant diferents activitats. 
 
Data: 21/12/2013 
Llibreria Landròmina 
Marató de Tantrix 
Hora: 10:30 
Lloc: Llibreria Landromina, c/Sant Llorenç, 24 Local 
L'entitat informa: Marató del joc de tantrix, joc d'agilitat mental i espaial per a totes 
les edats. Cada partida valdrà un 1€ i es destinarà a La Marató, i per cada partida es 
donarà un número i es sortejaran jocs entre els participants. 
 
Data: 21/12/2013 
Club BMX 
IV Cursa de Nadal amb La Marató de TV3 
Hora: 17:00 
Lloc: Circuit Bmx Terrassa - Carrer Reus, 90 
L'entitat informa: Organització d'una cursa que s'adhereix a La Marató. 
 
 
A més d’aquestes activitats, a la ciutat s’han fet d’altres 15 actes solidaris entre els 
mesos d’octubre i mitjans de desembre. Així mateix, hi ha entitats locals que 
participen en propostes que tenen lloc en d’altres municipis.  
 
Podeu consultar les activitats a la web de TV3, ja que es van actualitzant a mida que 
les entitats comuniquen les seves propostes: 
http://www.tv3.cat/marato/activitats/vallesoccidental 
 
 
 


