
 

 

Volem agrair a totes les entitats, 

associacions i empreses que ens han ajudat a que 

aquesta activitat sigui possible. 

No ens obliden tampoc de les famílies de la nostre escola que 

amb el seu treball i el seu suport fan que “Donem un cop de mà a 

la Marató” sigui una realitat.  

 

De tot cor, MOLTES GRACIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donem un cop de mà a 

  
 14 de desembre a 10:00 a  

 l’Escola Mediterrània de Viladecans 

  
 

AMPA 

Escola  

Mediterrània 

• Escola Mediterrània. 

• Ajuntament de Viladecans. 

• Cal Jesuli. 

• Capgrossos de Viladecans. 

• Castellers de Viladecans 

• Castellers de Gavà 

• Castellers de Sant Adrià 

• Colorins. 

• Companyia Harmònica. 

• Coral Escola Garrofer. 

• El Mamut de Viladecans. 

• El Menú del Petit. 

• El Racó d’en Tito. 

• Escola Pau Casals. 

• Gegants de Viladecans. 

• Paido. Associació per al lleure educatiu. 

• … entitats que en el moment de fer el tríptic no 

  estaven confirmades. 

 

Avda. Jocs Olímpics, 11 

08840 Viladecans 

Barcelona 

 

Tef. 93.637.57.37 

Mail ampa@ampamediterrania.org 

Web www.ampamediterrania.org 

Activitat organitzada per 

En suport de 

mailto:ampa@ampamediterrania.org


 

PROGRAMACIO 

10:00 Cercavila des de la Torre Roja fins a  

l’Escola Mediterrània, amb Gegants, Capgrossos, 

el Mamut i molt més. 

 

11:00 Partit de Futbol-7 Benjamí. 

          Escola Mediterrània – Escola Pau Casals. 

          Tallers de maquillatge, globoflexia. 

 

12:00 Actuació de la Coral Escola Garrofer. 

 

12:15 Actuació de les colles castelleres següents: 

Castellers de Viladecans. 

Castellers de Gavà. 

Castellers de Sant Adrià. 

 

Durant tot el matí podreu gaudir d’una fantàstica 

xocolatada amb bescuits per nomes 1,00 €.  

Tindrem una rifa d’una cistella amb productes naturals. 

També podreu ajudar-nos a decorar els mòduls de 

l’escola. 

 

El diumenge durant el matí pujarem a Sant Ramon. 

Inscripcions el dissabte a 1,00 €. 

 

La recaptació anirà íntegrament 

 a la Marató. 

 

ESCOLA MEDITERRÀNIA DE VILADECANS  

 

Som una escola que encara que està en barracons, 

som una escola molt viva, amb il·lusions i amb ganes 

de fer coses. Coses com aquest projecte que us 

presentem. Una sèrie d’activitats per ajudar a recaptar 

fons per la Marató de TV3. 

Amb la vostre ajuda estem segurs que  ho 

aconseguirem. 

 

Entitats Col·laboradores: 

 

Com AMPA un dels nostres objectius es col·laborar 

en l’educació dels nostres fills. Educar és transmetre 

coneixements, costums i valors. 

.  

Es per això que volem aprofitar aquesta activitat que 

us presentem, per donar a conèixer les malalties  

neurodegeneratives i per inculcar valors  com la 

solidaritat i la cooperació. 

Hem escollit “La Marató de TV3”, entre altres 

organitzacions per a rebre el nostre donatiu, per la 

seva trajectòria i professionalitat. L'edició 2013 de la 

Marató de Tv3 es celebrarà el diumenge 15 de 

desembre i estarà dedicada a les malalties 

neurodegenerativas. 

Les malalties neurodegenerativas són patologies 

cròniques i progressives del sistema nerviós central 

ocasionades per la pèrdua continuada de neurones 

del cervell i de la medul·la espinal. La pèrdua de 

neurones ve motivada per factors mediambientals, 

mutacions genètiques o per la degeneració neuronal 

com a conseqüència de l'envelliment, entre altres 

factors desencadenants. 

 

Malalties com l'Alzheimer, l'esclerosi múltiple, la 

coreja de Huntington, el Parkinson, la distròfia 

muscular o l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) són 

alguns exemples del que pot provocar l'alteració dels 

complexos circuits neuronals. 

 

DONEM UN COP DE MÀ A LA MARATÓ. 
AQUEST ANY ESTÀ DEDICADA A LES MALELTIES NEURODEGENERATIVES .  

 

Perquè amb l’ajuda de tots, qualsevol cosa es possible.  

La teva mà també es necessària. 

Vine! 

CONTEM AMB TU. VINE!             T’ESPEREM! 


