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Ja es coneixen les primeres
activitats per La Marató de TV3 a Rubí
Diverses entitats col·laboraran amb la telemarató solidària de la cadena pública
catalana
S'acosta una nova edició de La Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties minoritàries, i com
cada any la ciutat de Rubí acollirà diverses activitats per recaptar fons per a aquesta telemarató
solidària.
Durant els primers dies de novembre s'han fet públiques a través de la web de La Marató
algunes de les activitats populars que s'organitzaran a la ciutat per part de les diverses entitats
de Rubí.
[despiece]
Les activitats per La Marató de TV3 a Rubí
23 de novembre
Activitat: Sorteig de dues mantes de patchwork
Organitza: Merceria Mercè - Tot Labors
Hora i Lloc: Galerías Rubí
Durant tot el dia es cosiran blogs de log cabin que s'aniran unint entre ells i en sortiran dues
mantes que se sortejaran els dies 22 de desembre i 6 de gener. El 23 de novembre es vendran
les butlletes per al sorteig.
25 de novembre - 14 de desembre
Activitat: Llibres solidaris a 1?
Organitza: Biblioteca municipal Mestre Martí Tauler
Hora i lloc: horari de l'equipament
1 de desembre
Activitat: partit de bàsquet solidari
Organitza: CEB Sant Jordi
Hora i lloc: 16.30h al pavelló de bàsquet del Sant Jordi (c/ Cervantes 75-77)
2 partits de bàsquet abans de l'encontre del sènior masculí, i 2 partits després. Al descans hi haurà
un partidet dels nois i noies de l'Escola de bàsquet. Hi haurà un berenar popular i tota la recaptació
es destinarà a La Marató.
13 de desembre
Activitat: Bingo Musical
Organitza: Col·legi Maristes de Rubí
Hora i lloc: 17h al pavelló del col·legi
Bingo musical per recaptar diners per La Marató de TV3, amb premis que són donatius dels
comerços de Rubí.
14 de desembre
https://www.rubitv.cat/noticia/4019/ja/es/coneixen/primeres/activitats/marato/tv3/rubi
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Activitat: Mou-te per La Marató
Organitza: Escola Montessori
Hora i Lloc: 10.30h a la Rambla del Ferrocarril
Jocs, rifes, tallers, maker... amb la col·laboració d'entitats rubinenques.
15 de desembre (dia de La Marató)
Activitat: Marató de Contes
Organitza: Associació per la Promoció de l'Espectacle Juvenil i Infantil i La Xarxa de Rubí
Hora i lloc: 11.30h al Teatre La Sala
Diverses persones rellevants de Rubí i entitats surten a l'escenari a explicar - o representar, ballar
o cantar - un conte.
[despiece]
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