
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Les sardanes també van ser presents a les activitats de La Marató d'enguany a CastellarImage not found or type unknown

Les sardanes també van ser presents a les activitats de La Marató d'enguany a
Castellar

Castellar del Vallès recapta prop de 5.000 euros per a La Marató
de TV3

Dilluns 16 de desembre de 2013

Castellar del Vallès ha recaptat aquest cap de setmana 4.926,92 euros a benefici de
La Marató de TV3, dedicada enguany a la investigació de les malalties
neurodegeneratives, en les diverses propostes que han dut a terme prop de 20
associacions. 

Des del passat 8 de desembre, han estat més d’una quinzena les activitats
organitzades, que han aplegat un gran nombre de castellarencs i castellarenques a
diferents espais del municipi. 

Així, la plaça del Mercat va ser l’escenari ahir diumenge, 15 de desembre, de
diverses exhibicions de ball del Grup de Country dels Amics del Ball de Saló,
l’ASAC, Ball de Gitanes, Tot Ballant i el Grup de Majorettes de La Banda de
Castellar. També hi va ser present Colònies i Esplai Xiribec, amb la 8a Mostra de
Caganers. 
Ahir a la tarda, a l’Auditori, també es va dur a terme un concert de nadales
organitzat per la Coral Sant Josep i que va comptar també amb les actuacions del
Cor Sarabanda, la Coral La Joia de Montjuïc i el Cor Els Amics de Collserola. La
recaptació d’aquesta activitat també es va donar a benefici de la Marató.
Les activitats esportives que es van viure durant tot el cap de setmana també van
servir per recollir fons per a La Marató de TV3. Així, les instal·lacions del carrer de
Sant Feliu, de la mà del Club Tennis Castellar, van aplegar dissabte 14 i diumenge
15 tornejos de tie break tennis i pàdel, una sessió de quinto, un clínic i una exhibició
de tennis i un partit de futbol sala. D’altra banda, Racó Esports va dur a terme
diumenge 15 una Jornada esportiva solidària, amb un torneig de pàdel, una activitat
de fitness i una duatló solidària. I finalment, la Penya Arlequinada també va dur a
terme un torneig solidari de pàdel el dissabte 14.

La zumba va ser, per partida doble, una altra de les activitats destacades de La
Marató d’enguany. Així, dissabte, 14, al matí, Sige Sport Puigverd va dur a terme
una activitat de zumba per infants i adults al Complex Esportiu de Puigverd, mentre
que al vespre, l’Associació Zumberes de Castellar va organitzar una festa zumba a
l’Espai Tolrà.

D’altra banda, les escoles també s’han abocat a col·laborar amb La Marató.
L’AMPA de l’escola El Sol i la Lluna va organitzar dues representacions d’El
dibuix de Nadal, un espectacle teatral familiar que es va fer divendres 13 i dissabte
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14 de desembre a l’Auditori. L’AMPA de l’escola Joan Blanquer també va recaptar
fons dissabte 14 mitjançant diversos tallers que van tenir lloc al pati del centre i,
finalment, l’escola El Casal va vendre durant el cap de setmana espelmes decorades
amb el mateix objectiu.

A totes aquestes activitats concentrades en el darrer cap de setmana, també cal
sumar-li el concert organitzat per L’Aula d’Extensió Universitària el diumenge, 8 de
desembre, que va comptar amb la participar del quartet vocal Som Amorós.
Cal recordar que les donacions per col·laborar amb aquesta causa solidària encara es
poden dur a terme, fins al 31 de març de 2014. Podeu consultar com fer-ho al web
www.tv3.cat/marato.

Val a dir que les activitats solidàries del cap de setmana s’han completat amb la 5a
Trobada benèfica de cors “rocieros” que es va celebrar dissabte a la tarda la Sala
Blava de l’Espai Tolrà. La iniciativa tenia per objectiu recollir aliments sense
caducitat, productes d’higiene personal i material escolar per a les persones més
necessitades de la vila.
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