
   

Programa d’activitats 
 

  

 

10.00h Inici de la Marató 

 

Durant el dia:  

 • Fruita fresca per a tots els donants (Fundació Ametller). 

 • Futbolí inflable per a la mainada! (Diputació de Barcelona, Creu Roja Anoia, 

Ajuntament de Vilanova del Camí). 

 • Taller de manualitats per la mainada. 

 • Fotomaton interpretatiu per a tots els participants ! 

  Fotodigan’s de forma creativa i divertida conceptes de la Marató.  

  Les fotografies es podran veure a través de les xarxes socials. 

 • Sessions de raiki gratuïtes per a tots el participants!  (Associació Anyda). 

 

Durant el matí: 

• 10.00h Els alumnes de 5è de l’escola Marta Mata ens visiten a la Marató! 

 • Taller infantil: "Fes-te bomber a la Marató" (Bombers de la Generalitat de 

Catalunya). 

 • Esmorzar popular (Productos Extremeños el Salpicón) 

 • Punt d’informació CAP de Vilanova del Camí “La Carpeta de la meva Salut” 

 

Durant la tarda:  

 • Xocolatada per a tots els donants  

 • Taller infantil 

 

16.30hTallers i l’Arbre de la Vida (A càrrec de Tatanka) 

16.30 -19.00   Jornada promoció d’Escacs / partides obertes  

 (Federació Catalana d’Escacs i  Escola Esportiva d’escacs  de l’escola Marta Mata) 

16.30 -19.30h Suc de taronja (McDonald’s Igualada) 

17.00h Acte d'autoritats de la Marató 

La Colla de Diables Els Cabrons de Vilanova del Camí, vindran a recolzar la Marató! 

17.00h  Actuació de bollywood i flamenc (Sweet India)  

17.30h  Ballada de sardanes (Agrupació Sardanista de Vilanova del Camí) 

19.00h  Sessió de zumba (Servei d’Esports i Joc Net) 

19.30h  Demostració tècnica d'arts marcials (Centre Esportiu Budokan Vilanova - 

"Créixer en valors") 

20.00h  Sessió de Country (Anoia Country) 

 

SERVEIS 

• Obsequis i regals (Sorteig d’1 val per dues persones menú diari  

al Restaurant Pedagògic L’Atelier) 

• Refrigeri atractiu (Restaurant Pedagògic L’Atelier, Fleca Ca La Mari, Cal Rubió, 

Pizzeria Mamma...) 

• Marcador electrònic (temps i núm. de donants)  

• Suport en l’organització (Càritas, Associació Catalunya  

  Contra el Càncer Anoia, Les dones de les tardes del dimecres, Mercat Municipal i la 

Ciutadania del municipi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


