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La 3a Marató per la Diversitat de Suma Castellar tindrà lloc del 26
al 29 de maig

Dimecres 18 de maig de 2022
Programes| 3a Marató de la diversitat SUMA+

Seran quatre dies farcits d’activitats, d’entre les quals destaquen els concerts
de Dr. Prats, Suu, Manel, Clara Peya, Xiula o Dàmaris Gelabert

Vuit concerts, una fira d’entitats i una taula rodona són les activitats de la Marató
per la Diversitat de Castellar del Vallès, una proposta organitzada per l’entitat Suma
Castellar, amb el suport de l’Ajuntament, que enguany arriba a la tercera edició i
que tindrà lloc del 26 al 29 de maig.

Els objectius de Suma, nascuda l’any 2019, són diversos: aconseguir recursos per
donar suport a les escoles del municipi, sensibilitzar la societat vers la importància
que tothom rebi el suport que necessita i fer ressò de la situació actual sobre el
Decret d’Inclusió aprovat el 2017 per la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit,
la norma encara no ha tingut repercussió als centres educatius, que no n’han rebut
els recursos previstos, i és per això que dues mares van iniciar el projecte que va
acabar derivant en l’associació Suma Castellar.

Aquest és el pilar i el motor de les mobilitzacions que planteja Suma, i és també el
paraigua de la Marató d’enguany, que té tres vessants vinculades a cadascun dels
objectius de l’associació.

D’una banda, la part musical de la programació servirà per recaptar diners que es
destinaran a l’atenció de les necessitats individuals dels i les alumnes. Per fer-ho,
s’han organitzat un total de vuit concerts, que tindran lloc a la plaça de la Fàbrica
Nova: divendres 27, a partir de les 20 hores, els de Suu i Dr. Prats, amb Roger
Padrós com a teloner; dissabte 28, a les 12 hores, el de Xiula, i a partir de les 20
hores els de Clara Peya i Manel, que tindran com a teloners el grup Un aplauso para
mí; i diumenge 29 de maig, a les 11 hores, l’actuació de Dàmaris Gelabert. Les
entrades estan a la venda al web www.sumacastellar.cat.

D’altra banda, la part més reivindicativa de la Marató arribarà dissabte 28 amb una
Fira d’Entitats Inclusives d’arreu de Catalunya que es durà a terme a l’Espai Tolrà
de 10 a 20 hores. Aquesta proposta pretén ser un punt de trobada i l’inici d’una
campanya conjunta de totes les entitats pel compliment del Decret d’Inclusió.

Finalment, dijous 26 de maig s’ha programat a l’Auditori Municipal Miquel Pont
una taula rodona moderada per la periodista Mònica Terribas en la qual es debatrà
sobre la inclusió per tal de sensibilitzar la població de la situació actual. Hi
intervindran Mercè Esteve, Jordi Sunyol, Toni Sebrià i Rat Basterretxea. A l’acte hi
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participarà també la coral Pas a Pas.

Tot, acompanyat de diverses activitats que realitzaran entitats culturals i esportives
del poble. Tot el festival serà universal, obert i adaptat a totes les persones perquè
tothom hi tingui accés i s’hi pugui sentir còmode.

Podeu consultar tota la programació de la 3a Marató de la Diversitat de Castellar del
Vallès a www.sumacastellar.cat i a www.castellarvalles.cat/maratodiversitat.
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