
DDDDissabte issabte issabte issabte 15151515    de maigde maigde maigde maig    
De 10 del matí a 10 de la nitDe 10 del matí a 10 de la nitDe 10 del matí a 10 de la nitDe 10 del matí a 10 de la nit    

CEIP Marta MataCEIP Marta MataCEIP Marta MataCEIP Marta Mata    
(entrada pel pati) 

 
ACTIVITATS I ACTUACIONS:ACTIVITATS I ACTUACIONS:ACTIVITATS I ACTUACIONS:ACTIVITATS I ACTUACIONS:    
 

10h Inici de la MaratóInici de la MaratóInici de la MaratóInici de la Marató   
    

Durant tot el dia:   
• Inflable gegant de rocòdrom per a tots els nensInflable gegant de rocòdrom per a tots els nensInflable gegant de rocòdrom per a tots els nensInflable gegant de rocòdrom per a tots els nens (Diputació de Barcelona, Constructora de Calaf) 
• Joc gegant de DianaJoc gegant de DianaJoc gegant de DianaJoc gegant de Diana----    Golf per a tothomGolf per a tothomGolf per a tothomGolf per a tothom (Diputació de Barcelona, Constructora de Calaf) 
• Jocs recreatius: paracaigudes gegant, megatúnel, pilotes inflables recreatives, plats d'equilibri, discs Jocs recreatius: paracaigudes gegant, megatúnel, pilotes inflables recreatives, plats d'equilibri, discs Jocs recreatius: paracaigudes gegant, megatúnel, pilotes inflables recreatives, plats d'equilibri, discs Jocs recreatius: paracaigudes gegant, megatúnel, pilotes inflables recreatives, plats d'equilibri, discs 

volants...volants...volants...volants... (Diputació de Barcelona, Constructora de Calaf) 
• Taller infantil "ELS NENS TAMBÉ TENIM SANG"Taller infantil "ELS NENS TAMBÉ TENIM SANG"Taller infantil "ELS NENS TAMBÉ TENIM SANG"Taller infantil "ELS NENS TAMBÉ TENIM SANG" -els nens podran fer un divertit taller de futur donant, que 

inclourà anar omplint el nostre recipient amb la xeringa i la nostra "sang fictícia", ¿podràs ser tu un nou 
donant? (Laboratoris Hartmann, Creu Roja Anoia) 

• Servei de guarderiaServei de guarderiaServei de guarderiaServei de guarderia----    ludoteca gratuïta per a la mainadaludoteca gratuïta per a la mainadaludoteca gratuïta per a la mainadaludoteca gratuïta per a la mainada (Creu Roja Anoia) 
• Tocada de Tocada de Tocada de Tocada de campanes de l’Església cada 50 donantscampanes de l’Església cada 50 donantscampanes de l’Església cada 50 donantscampanes de l’Església cada 50 donants (Parròquia de Sant Hilari) 

    

10-11:30h AssaigAssaigAssaigAssaig----    espectacle de l'Esbart Dansaireespectacle de l'Esbart Dansaireespectacle de l'Esbart Dansaireespectacle de l'Esbart Dansaire (Esbart Dansaire Vilanova del Camí) 
    

10:45h-11:30h Cercavila de moltaXamba Cercavila de moltaXamba Cercavila de moltaXamba Cercavila de moltaXamba ----des del Mercat fins el CEIP Marta Matades del Mercat fins el CEIP Marta Matades del Mercat fins el CEIP Marta Matades del Mercat fins el CEIP Marta Mata----    i taller obert dei taller obert dei taller obert dei taller obert de    percussió en percussió en percussió en percussió en 
l'arribadal'arribadal'arribadal'arribada (moltaXamba) 
    

11h Acte d'autoritats amb la 1a actualització del MarcadorActe d'autoritats amb la 1a actualització del MarcadorActe d'autoritats amb la 1a actualització del MarcadorActe d'autoritats amb la 1a actualització del Marcador (amb la presència de diverses autoritats)   
    

11:30h "Almuerzo típico extremeño", amb embotits típics i pa amb tomàquet"Almuerzo típico extremeño", amb embotits típics i pa amb tomàquet"Almuerzo típico extremeño", amb embotits típics i pa amb tomàquet"Almuerzo típico extremeño", amb embotits típics i pa amb tomàquet (Productos Extremeños el Salpicón, 
Panadería y Bollería María, Casa Ametller) 
 

11:30-12:30h Circuit i concentració moteraCircuit i concentració moteraCircuit i concentració moteraCircuit i concentració motera -Recorregut: CEIP Marta Mata, c/Major, Pl.Major, Pl. Miquelets, 
c/Jueus, c/Carrasclet, c/Migdia, c/Alba, c/Machado, Avd. Andalucía, c/Copernico, c/Roger de Flor, c/Virgen de 
Montserrat, c/Molí, CEIP Marta Mata- (Excalibur M.G., Supermercados Sebastián) 
    

13:00-14:00h Partit escolar de basquet benjamins entre l'escola Marta Mata vs l’escola Joan MaragallPartit escolar de basquet benjamins entre l'escola Marta Mata vs l’escola Joan MaragallPartit escolar de basquet benjamins entre l'escola Marta Mata vs l’escola Joan MaragallPartit escolar de basquet benjamins entre l'escola Marta Mata vs l’escola Joan Maragall (Àrea 
d'esports de l’Ajuntament i Escoles Marta Mata i Joan Maragall) 
    

14h DDDDinar de pizzesinar de pizzesinar de pizzesinar de pizzes (Pizza Mamma) 
    

16:30h Els nens de l'esplai de Creu Roja visiten la MaratóEls nens de l'esplai de Creu Roja visiten la MaratóEls nens de l'esplai de Creu Roja visiten la MaratóEls nens de l'esplai de Creu Roja visiten la Marató  (Esplai Creu Roja Anoia) 
    

16:30-18:00h Jocs de cucanya per a la mainadaJocs de cucanya per a la mainadaJocs de cucanya per a la mainadaJocs de cucanya per a la mainada (Esplai Creu Roja Anoia) 
    

17h Xocolatada popularXocolatada popularXocolatada popularXocolatada popular (Juaquina Polo López, Cal Rubió) 
    

17:00-18:00h Exhibició de patinatge infantilExhibició de patinatge infantilExhibició de patinatge infantilExhibició de patinatge infantil (CEIP Marta Mata - grup de patinatge) 
    

18:00-19:00h Actuació de Actuació de Actuació de Actuació de baile flamencobaile flamencobaile flamencobaile flamenco (Centro Cultural Virgen Rocío) 
    

19-20:30h Actuacions de cantants, dansa... de l'escola ArtísticActuacions de cantants, dansa... de l'escola ArtísticActuacions de cantants, dansa... de l'escola ArtísticActuacions de cantants, dansa... de l'escola Artístic (Artístic) 
    

20:30-22h ActuActuActuActuació de Ball de Countryació de Ball de Countryació de Ball de Countryació de Ball de Country (Associació Anoia Country) 
    

SORTEIGS I REGALS:SORTEIGS I REGALS:SORTEIGS I REGALS:SORTEIGS I REGALS:    
   

• Sorteig d’un obsequi de decoracióSorteig d’un obsequi de decoracióSorteig d’un obsequi de decoracióSorteig d’un obsequi de decoració (Muebles Baldomero) 
• Sorteig d’un lot fruits secsSorteig d’un lot fruits secsSorteig d’un lot fruits secsSorteig d’un lot fruits secs (Precocinados el Boquerón) 
• Sorteig d’un val per a 1 sessió de quiromassatgeSorteig d’un val per a 1 sessió de quiromassatgeSorteig d’un val per a 1 sessió de quiromassatgeSorteig d’un val per a 1 sessió de quiromassatge (Teràpies Naturals Migjorn) 
• Sorteig d’un val per a 1 sessió de ReikiSorteig d’un val per a 1 sessió de ReikiSorteig d’un val per a 1 sessió de ReikiSorteig d’un val per a 1 sessió de Reiki (Teràpies Naturals Migjorn) 
• Sorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteria (Ferreteria Solé Torrades) 
• Sorteig de 5 vals per una foto d'estudi de 15x20Sorteig de 5 vals per una foto d'estudi de 15x20Sorteig de 5 vals per una foto d'estudi de 15x20Sorteig de 5 vals per una foto d'estudi de 15x20 (Flash Fotografia) 
• Sorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereria (Llibreria Huguet) 
• Sorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereria (Llibreria Vilanova) 
• Sorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereriaSorteig d’un obsequi de papereria (Llibreria- papereria La Pau) 
• Sorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteriaSorteig d’un obsequi de ferreteria (Ferreteria Montserrat) 
• Sorteig d’un val per a un rentat i tallat de perruqueriaSorteig d’un val per a un rentat i tallat de perruqueriaSorteig d’un val per a un rentat i tallat de perruqueriaSorteig d’un val per a un rentat i tallat de perruqueria (Perruqueria Look 21) 
• Sorteig d’un obsequi d'electrodomèsticsSorteig d’un obsequi d'electrodomèsticsSorteig d’un obsequi d'electrodomèsticsSorteig d’un obsequi d'electrodomèstics (Electrodomésticos Martínez) 
• Sorteig de 3 vals per un sopar cadascunSorteig de 3 vals per un sopar cadascunSorteig de 3 vals per un sopar cadascunSorteig de 3 vals per un sopar cadascun (Baguett) 
• Sorteig d’un tallat de cabell d'home de perruqueriaSorteig d’un tallat de cabell d'home de perruqueriaSorteig d’un tallat de cabell d'home de perruqueriaSorteig d’un tallat de cabell d'home de perruqueria (Casajuana Perruquers)  

    

SERVEIS:SERVEIS:SERVEIS:SERVEIS:    
 

• Servei de suport i orientacióServei de suport i orientacióServei de suport i orientacióServei de suport i orientació (Pla d’Inserció Juvenil, Javier Parra Pozo y Gabriel Parra Guisado -AMPA 
Joan Maragall, Càritas, Migmar) 

• Refrigeri atractiu gratuïtRefrigeri atractiu gratuïtRefrigeri atractiu gratuïtRefrigeri atractiu gratuït (Supermercados Sebastián, Productos Extremeños el Salpicón, Panadería y 
Bollería María, Forn de pa Ca la Mari, Cal Rubió, Casa Ametller) 

• 12 hores ininterrompudes12 hores ininterrompudes12 hores ininterrompudes12 hores ininterrompudes, més de mitjansmitjansmitjansmitjans, e, e, e, espai atractiuspai atractiuspai atractiuspai atractiu i condicionat, marcador electrònicelectrònicelectrònicelectrònic, m, m, m, músiúsiúsiúsica ca ca ca 
ambientambientambientambient a l’exterior 


