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Presentació de La Marató de tv3

Les entitats de Castellar del Vallès s'uneixen per recaptar fons per
la Marató de TV3

Dijous 4 de desembre de 2008

El programa d'actes inclou un concert del cantant Pep Sala, una tómbola
benèfica i un concert d'una orquestra formada per malalts mentals.

Diverses entitats castellarenques, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han
presentat avui un extens programa d'activitats amb motiu de la Marató de TV3, que
aquest 2008 es dedicarà a les malalties mentals greus. Els actes, que ja s'han iniciat
aquesta setmana, tenen un doble objectiu: d'una banda, recaptar fons per aquest
esdeveniment, i de l'altra, sensibilitzar la ciutadania respecte un tipus de malalties
que, segons els experts, aquest segle XXI afectarà a una de cada quatre persones.

Exposicions, xerrades, música, teatre, activitats esportives i fins i tot una tómbola
benèfica, són algunes de les iniciatives que es duran a terme a la vila i que tindran el
seu punt culminant amb el concert que el cantant Pep Sala oferirà el mateix dia de la
Marató, el diumenge 14 de desembre, a les 21 hores, a l'Espai Tolrà. Sala, que ha
destacat la importància "de la conscienciació social a l'hora de possibilitar
l'adaptació i la inserció social de les persones que pateixen alguna malaltia
mental", ha manifestat la seva satisfacció "per poder col·laborar amb les
activitats que es fan a Castellar el dia 14". A més, ha explicat que durant el
concert, a més de presentar el seu últim treball, Manual teòric i pràctic sobre el pas
del temps, farà un repàs de la seva trajectòria musical.

Les entrades per assistir a l'espectacle, organitzat pel Club Tennis Castellar, es
podran adquirir aportant un donatiu de 10 euros, que es destinarà al fons de la
Marató. Per fer les reserves d'entrades, es pot trucar al telèfon de la Regidoria de
Cultura (93 714 44 35), de 17 a 20 hores, o bé de 9 a 12 hores i de 17 a 20 hores al
número 93 714 48 93 o al telèfon mòbil 699 07 06 06. El punt de venda de les
entrades es troba ubicat a les instal·lacions del Club Tennis Castellar (c/ Sant Feliu,
s/n).

Club Tennis Castellar

Exhibicions amb Vador Lladó i Ivan Medina, del Fricandó Matiner de RAC
105, Oriol Farré de Gossos i Macedònia.
El Club Tennis Castellar ha organitzat, a banda del concert de Pep Sala, altres
activitats amb motiu de la Marató. El dies 13 i 14 de desembre es farà un obert de
tenis i paddle a les instal·lacions del carrer de Sant Feliu. Pel dia 14, també ha
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previst un clínic amb usuaris del Club Social de Suport Castellar, amb nois del
centre especial de treball TEB  i diversos partits d'exhibició. Entre els més destacats,
els que oferiran Vador Lladó i Ivan Medina, locutors del programa Fricandó
Matiner de RAC105, Oriol Farré, guitarra del grup Gossos, i els integrants de la
formació local Macedònia. També disputaran partits d'exhibició amb cadira de rodes
Anna Gilabert, Nadia Goyeneche, José Luis Montoya i Jordi Vilaseca, integrants de
la Federació d'esports per minusvàlids, i hi haurà una exhibició de bici-trial. Durant
tot el matí del dia 14, a més, hi haurà servei d'esmorzar a preu popular.

Suport Castellar

Tómbola per la Marató a la plaça del Calissó
Coincidint amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia, la plaça del Calissó es
convertirà diumenge 14 de desembre en un dels punts neuràlgics per a la recollida
de fons per la Marató. Aquest espai acollirà una Tómbola per la Marató, organitzada
per Suport Castellar, entitat de la vila que atén persones que pateixen malalties
mentals. La iniciativa, que es durà a terme de 10 a 14 hores i de 17 a 20 h, compta
amb la col·laboració d'una vintena llarga d'entitats, empreses i comerciants. Tots ells
han aportat desinteressadament diversos obsequis per nodrir la tómbola. Els qui
vulguin a participar-hi hauran d'aportar un mínim de 3 euros i tindran un regal
segur. A més, entraran en el sorteig d'obsequis d'una major vàlua.

Comissió d'atenció a persones amb discapacitat

Concert de l'Orquestra de la Bona Sort i exposició al Mercat
Un altre dels plats forts de la jornada serà el concert que oferirà l'Orquestra de la
Bona Sort, una experiència semiprofessional constituïda íntegrament per malalts
mentals del Centre de Dia el Molí d'en Puigvert de Palafolls (Maresme).
L'orquestra, que compta amb un total de 16 membres, funciona des de fa tres anys i
suposa una iniciativa terapèutica i d'integració social mitjançant la musicoteràpia. El
concert tindrà lloc el mateix 14 de desembre, a les 12 hores, al passatge Calissó,
situat just per sobre de la plaça, i és organitzat per la Comissió d'atenció a persones
amb discapacitat del municipi.

Aquesta mateixa comissió ha organitzat també una exposició de fotografies i
manualitats que realitzen les entitats de discapacitat del municipi. Es pot visitar al
Mercat Municipal en horari habitual d'aquesta instal·lació, i s'hi poden veure
diversos treballs de Suport Castellar (malalts mentals), ADIPS (disminuïts psíquics),
AVAN (malalties neurològiques), Dismòbil, (disminuïts físics) i ACAF
(fibromiàlgia).

Colònies i Esplai, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i Coral Sant Esteve

Activitats dins la Fira de Santa Llúcia
A banda de la tómbola i del concert, la Fira de Santa Llúcia de la plaça del Calissó
s'omplirà el dia 14 de desembre d'altres activitats vinculades amb la Marató. El
Moviment de Colònies i Esplai, que també recollirà diners, ha organitzat la 3a
Mostra de Caganers. Tots els infants que ho desitgin podran dibuixar el seu caganer
i fer-se una fotografia de caganer. També hi haurà actuacions del Ball de Bastons i
del Ball de Gitanes. Un dia abans, i també dins el marc de la Fira de Santa Llúcia, el



cor de petits i mitjans de la Coral Sant Esteve oferirà un concert a la plaça del
Calissó.

Centre Excursionista

Xerrada sobre Malalties Mentals Greus i Pujada del Pessebre a la Castellassa
Una altra de les entitats que organitza actes per la Marató és el Centre Excursionista
de Castellar (CEC). Conjuntament amb la Comissió d'atenció a persones amb
discapacitat, l'entitat ha organitzat una xerrada el dia 13 de desembre, a les 6 de la
tarda, al mateix CEC, sobre les malalties mentals greus i que anirà a càrrec de la
Fundació La Marató.

El dia 14, i coincidint amb la tradicional Pujada del Pessebre a la Castellassa d'en
Torras, un del llocs més emblemàtics del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, els
participants podran fer els seus donatius per la Marató. Serà a dalt de la Castellassa,
on es repartirà xocolata amb melindros i també es podran lliurar cartes a
l'ambaixador dels Reis Mags d´Orient.

Viatges i Més, lleure solidari

Exposició sobre malalts mentals a l'Àfrica i una guia de viatges adaptats
L'entitat Viatges i Més, lleure solidari s'ha afegit al programa d'actes organitzant una
exposició que du per títol Malalts Mentals a l'Àfrica. Els grans oblidats i que estarà
oberta al vestíbul de l'Ateneu del 3 al 12 de desembre. Aquest darrer dia es clourà
l'exposició amb una xerrada sobre el mateix tema que anirà a càrrec de l'entitat
AIMA SM i que es farà a l'Ateneu a les 19 hores. Viatges i més també ha aprofitat
aquests dies per presentar una guia de recursos adreçada a turistes que pateixen
algun tipus de discapacitat o malaltia mental.

TEB, Club d'Hoquei adaptat TEB Castellar i Hoquei Club Castellar

Pastorets i partit d'hoquei
El Taller Escola Barcelona (TEB) s'afegeix a la Marató amb la representació dels
Pastorets del segle XXI, a càrrec d'usuaris del centre ocupacional de Castellar del
Vallès. Serà el dijous, 11 de desembre, a les 4 de la tarda, al Casal Catalunya. Així
mateix, el Club d'Hoquei Adaptat i l'Hoquei Club Castellar oferiran el dia 14 de
desembre, a les 11 hores, un partit d'hoquei adaptat.

CASTELLAR DEL VALLÈS AMB LA MARATÓ DE TV3 2008

Organització: Club Tenis Castellar, Centre Excursionista de Castellar, Ball de
Bastons, Ball de Gitanes, Suport Castellar, Comissió d'atenció a persones amb
discapacitat, Moviment de Colònies i Esplai, Club d´Hoquei Adaptat del TEB
Castellar, Taller Escola Barcelona de Castellar del Vallès, Viatges i més, lleure 
solidari i Coral Sant Esteve.

Col·laboració: Grup pessebrista de Castellar, Associació de Comerciants,
Aerimodel Club Castellar, Obra Social Benèfica, Forn de pa Grané, Stop, Exteriors
Castellar, el Rebost de l'Anna, Sony Castellar, grup Macedònia, Cafès Pont, Pep
Sala, Club d'Hoquei Castellar, noies del projecte TRIA, Centre Excursionista de
Castellar, Àrea de Guissona, Federació d'esports per minusvàlids, Federació



Catalana de Tennis, Disnova, Vins Torres, Tecnol, Carme Ruscalleda, José Mª
Arzak, vins i caves Gramona, Discmedi, Llet Nostra, Diari Sport, Majorica, natura
Bissé, Caixa Penedés, La Caixa,  Pastisseria Muntada, Viatges i més, lleure solidari,
Marel·la, AIMA, Esplai Sargantana, Casal Catalunya, K-2, Coral Sant Esteve,
Padrins Solidaris, M. Carme Girbau, Pastisseria Sant Jordi, Matalasseria Roca.
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