Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet se solidaritza amb La Marató de TV3
Com cada any, la ciutat de Mollet se solidaritza amb La Marató de TV3
amb la organització de diverses activitats per recaptar fons, aquest any
per les malalties neurodegeneratives. La Marató de TV3 se celebra el
proper diumenge 15 de desembre.

Camina per La Marató
L’Ajuntament de Mollet col·labora amb La Marató amb la organització d’una
passejada per Gallecs, “Camina per la Marató!”, que es farà el mateix
diumenge 15 de desembre. Es tracta d’una de les caminades del cicle
d’Itineraris urbans, que canviarà una mica el seu format amb l’objectiu de
recaptar fons per a La Marató.
Es tracta d'una passejada fins a Gallecs, d'uns 8,5km. És un recorregut força
suau i assequible a tots els nivells. Un cop s'arribi a l’antic camp de futbol de
Gallecs, els participants podran comprar pastissos, entrepans i fruita (a càrrec
de diversos voluntaris) a un preu mínim de 2 euros. Els diners recaptats es
destinaran a La Marató de TV3.
Sortida: 10 h, de la Masia de Can Borrell
Arribada a Gallecs i esmorzar: 11-11.30 h
Final de l'activitat i arribada a Mollet: 12.45 h (hora aproximada)
La caminada és oberta a tota la població i es recomana fer inscripció prèvia a la
xarxa de centres cívics municipals, a Ca n'Arimon o al correu electrònic:
emayolas@molletvalles.cat

Biblioteca Can Mulà i Mercat Municipal
Del 9 al 14 de desembre, la Biblioteca Can Mulà organitza un any més el
Mercadet solidari de llibres nous i de segona mà. Els beneficis es destinaran a
La Marató. Per la seva banda, el Mercat Municipal, tornarà a participar enguany
a La Marató amb la venda de tiquets que participaran al sorteig de productes
del mercat.

Activitats organitzades per entitats de la ciutat
Nombroses entitats de la ciutat organitzen també activitats en benefici de La
Marató. És el cas del Festival de Ball Solidari amb la Marató, de l’Associació de
Balls de Saló (15 de desembre, 18 h, Can Gomà); el Concert per la Marató, de
l’Associació Musical Pau Casals (15 desembre, 18 h, Església Sant Vicenç);
Triangular benèfic de futbol, de la Unió Esportiva Lourdes (15 desembre, a
partir de les 16 h, al Camp de Futbol Juan Bocanegra).

Altres entitats i Ampes de la ciutat també preparen activitats per La Marató.
Consulta-les totes a www.tv3.cat/marato/activitats_populars

Mollet del Vallès, 3 de desembre de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

