



DEL DILLUNS 13 AL DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

A les 18.30 h, al pati del Centre d’Estudis de Llengües, CANTADA DE NADALES en anglès per part dels alumnes del centre.
Programes a part. Acte organitzat per Centre d’Estudis de Llengües.

DIMECRES 15 DE DESEMBRE

Entre les 15.30 i les 16.30 h, al bosc del col·legi Immaculada Concepció, PESSEBRE VIVENT a favor de la Marató de TV3. Aforament
limitat. Acte organitzat pel col·legi Immaculada Concepció.

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

A les 20.00 h, al Teatre de Lloret, CONCERT a càrrec del cor Carlit Gospel, sota la direcció d’Anna Roqué. Entrades: 10 euros. Es
poden adquirir, una hora abans del concert, a la taquilla del Teatre. Acte organitzat per Amics de la Música.

DISSABTE 18 DE DESEMBRE

A les 10.30 h, als Jardins de Santa Clotilde, VISITA GUIADA. Aportació: 5 euros, que aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3.
Inscripcions: Cris 649 724 563 i/o Marta 620 238 550. Places limitades. Acte organitzat per l’Associació de Guies de Girona.
A les 11.30 h, als Jardins de Santa Clotilde, SESSIÓ DE IOGA I MEDITACIÓ (cal portar estoreta i roba còmoda). Aportació: 5 euros,
que aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3. Inscripcions: Cris 649 724 563 i/o Marta 620 238 550. Places limitades.
Acte organitzat per l’Associació de Guies de Girona.
A les 12.00 h, a la plaça de Pere Torrent, BALLADA DE COUNTRY a càrrec del grup Casal Country. Donatius a benefici de la
Marató de TV3. Acte organitzat pel Casal Municipal de la Gent Gran.
A les 16.00 h, a la sala d’exposicions de la Biblioteca, CONCERT de la coral Tot Cor i el grup d’havaneres Es Vano. Donatius a
benefici de la Marató de TV3. Acte organitzat pel Casal Municipal de la Gent Gran.

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

A les 7.15 h, del pàrquing de davant del Teatre, sortida en autocar per anar fins a Tossa, on començarà la RUTA fins a Lloret per
l’itinerari de la costa. Per a més informació i inscripcions a celloret.cat o 676 886 144. Acte organitzat pel Centre Excursionista de
Lloret de Mar.

ALTRES APORTACIONS
• El restaurant Natsumi Lloret destinarà el 100% DELS INGRESSOS del diumenge 19 (dinar, sopar i repartiment) a la Marató de
TV3.

• Del 13 al 19 de desembre, a la PISCINA de Lloret:

» Compra una entrada per 3 euros i prova les instal·lacions.
» Fes una donació de 3 euros per la Marató i entra al sorteig d’un munt de regals: reserva de pistes de pàdel, pilotes de pádel,
casquets de bany, ulleres i moltes coses més.
• De l’1 al 19 de desembre, les farmàcies de Lloret adherides a la campanya destinaran a la Marató de TV3 0,50 euros per cada
MASCARETA QUIRÚRGICA venuda. Programes a part.
• Venda de CLAUERS SOLIDARIS per col·laborar amb la Marató de TV3. Els donatius es poden fer a través de la plataforma digital
migranodearena.org. Un cop s’ha fet el donatiu, es pot anar a buscar el clauer a diferents punts de recollida: El Puntet, El Puntet de
Fenals, Institut Rocagrossa i Coll i Rodés. També es poden seguir a través d’Instagram on van penjant diferents imatges: @clauer_
pfiptt

• El col·legi Pompeu Fabra ven DORSALS a 1 euro que serviran per fer una classificació segons els km recorreguts (caminant o corrent),
entre el 3 i 10 de desembre. Inscripcions aquí.

I el dia 19, truca al 900 21 50 50

