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Aspecte de la pl. Calissó diumenge 19 de desembre, amb la Fira de Santa Llúcia i
diversos actes per la Marató de TV3

Castellar s’omple d’activitat el cap de setmana amb la Fira de
Santa Llúcia i les propostes per la Marató de TV3

Dilluns 20 de desembre de 2010
Programes| Castellar amb la Marató de TV3 2010

Castellar del Vallès ha viscut aquest cap de setmana una intensa activitat al carrer,
amb motiu de les propostes incloses en la Fira de Santa Llúcia i dels actes
programats per recaptar fons per la Marató de TV3, que enguany se centrava en les
lesions cerebrals i medul·lars adquirides.

La plaça Calissó va tornar a ser enguany l’escenari de la Fira de Santa Llúcia, amb
la participació de set establiments que hi van oferir els seus productes els dies 18 i
19 de desembre. A banda de les parades, la plaça va acollir diverses activitats, com
ara un taller d’scrapbooking per elaborar postals de Nadal que va oferir Fotonova, i
un xou nadalenc que va incloure màgia, animació i circ.  

Castellar recapta més de 2.500 euros per la Marató de TV3

D’altra banda, el diumenge, 19 de desembre, es van dur a terme diferents activitats
centrades en la Marató de TV3, que enguany estava centrada en les lesions cerebrals
i medul·lars adquirides. A partir de les 13 activitats organitzades al municipi,
Castellar del Vallès ha recaptat enguany més de 2.500 euros per la Marató.

Ajuntament, entitats, associacions i empreses van dur a terme les seves propostes en
espais diversos, com són les places Calissó i de la Fàbrica Nova, les pistes de tennis,
la Sala de Petit Format de l’Ateneu, el local de l’Associació de Veïns de Can Font i
Ca n’Avellaneda o El Nou Espai.

Les donacions per col·laborar amb la Marató encara es poden dur a terme, fins al 31
de gener. Podeu consultar com fer-ho al web www.tv3.cat/marató.
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