Nota de premsa
Terrassa, 15 de desembre de 2016

Terrassa dóna suport a la Marató de TV3, dedicada a
l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
L’Ajuntament col·labora en la difusió dels més de 40 actes solidaris organitzats
per entitats i associacions locals

Diferents entitats i associacions de Terrassa organitzen, com cada any, un seguit
d’activitats per donar suport a la Marató de TV3, que se celebra diumenge i que
enguany està dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals ocasionades per
un traumatisme. En total s’han organitzat una vintena d’activitats al llarg de tot el cap
de setmana i més de quaranta si s’hi afegeixen les programades la setmana vinent i
les que ja s’han dut a terme amb anterioritat.
L’Ajuntament col·labora en la difusió de tots els actes solidaris organitzats per les
entitats i associacions locals i anima tota la ciutadania a participar en aquesta
mobilització solidària. Entre les iniciatives que s’organitzen a Terrassa destaquen les
activitats per a nens, xocolatades, concerts per a totes les edats, curses i pedalades
solidàries i espectacles teatrals. La recaptació obtinguda amb aquestes activitats es
destinarà íntegrament a la investigació científica d’aquestes malalties.

Cada any s’identifiquen 13.000 casos d’ictus a Catalunya
L'ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals causada per un accident
vascular. A Catalunya és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els
homes. Cada any s’identifiquen uns 13.000 casos, 1.300 dels quals en pacients més
joves de 55 anys. De fet, només a Catalunya 900 nens tenen una discapacitat
causada per un ictus. Tot i sobreviure a l'ictus, un 45% de les persones afectades
poden tenir una discapacitat motora, sensitiva, cognitiva, de la parla o de la
comprensió amb greus repercussions en la seva qualitat de vida.
La Marató 2016 també tractarà les lesions medul·lars i cerebrals ocasionades per un
traumatisme. En els últims anys, els experts han notat un canvi en la causa
d'aquestes lesions d'origen traumàtic: han baixat les provocades per accidents de
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trànsit i han augmentat les causades per caigudes domèstiques en persones d'edat
més avançada.

Activitats dedicades a La Marató demà divendres i durant el cap de setmana
Escola Petit Estel - La Nova
Data: 16/12/2016
Hora: 9 h
Lloc: C/ de Puig Novell, 18
Activitat: Esmorzar Solidari a càrrec dels alumnes de 1r de Batxillerat.
Escola Tecnos
Data: 16/12/2016
Hora: 17 h
Lloc: Escola Tecnos (C/ de Topete, 34)
Activitat: Concert de Nadal on es vendran diferents elements per penjar a l'arbre de
Nadal que han fet els nens i les nenes de l'escola.
Salesianes Terrassa
Data: 16/12/2016
Hora: 17.30 h
Lloc: C/ de Joan Coromines
Activitat: Cantada de la coral de les Salesianes Terrassa (Col·legi Maria Auxiliadora)
en la que participen alumnes de 2n, 3r i 4rt de primària.
Associació Catalana Socio-Cultural de Defensa Personal Científica
Data: 16/12/2016
Hora: 18 h
Lloc: Av. d’Àngel Sallent, 188
Activitat: Taller d’autoprotecció i defensa personal.
Cel Obert Planetari Mòbil
Data: 17/12/2016
Hora: 10 h
Lloc: Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5)
Activitat: Planetari mòbil per a petits, joves i grans. Una gran cúpula inflable on els
participants entren i observen al seu voltant les imatges projectades en 360º amb so
ambient. També es podrà observar el Sol amb un telescopi especial i adaptat.
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Institut Ègara
Data: 17/12/2016
Hora: 10.30 h
Lloc: Institut Ègara (C/ d’Amèrica, 55)
Activitat: Cursa solidària oberta a la participació de totes aquelles persones que
vulguin col·laborar.
Unió d'Esglésies Baptistes de Catalunya
Data: 17/12/2016
Hora: 18 h
Lloc: Auditori GOEL (Av. de Béjar, 299)
Activitat: Participació de 5 corals de diferents esglésies i tipus de música: gospel,
clàssica i contemporània amb el comú denominador del Nadal.
T-Marxa Nòrdica Terrassa
Data: 18/12/2016
Hora: 9 h
Lloc: Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs (Ctra. de Castellar, km 19)
Activitat: Caminada popular i de Marxa Nòrdica de 6 km i posterior xerrada sobre
l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques a càrrec del Dr. Ricard Molina,
especialista en Medicina Intensiva i Sílvia Mallor, fisioterapeuta i instructora de
Marxa Nòrdica. Aportació mínima de 5 euros per persona destinats a la Marató.
Centre d’Esplai Boterut
Data: 18/12/2016
Hora: 9 h
Lloc: Plaça de Saragossa
Activitat: Venda de bosses de roba i tallers per als infants.
Escola Airina
Data: 18/12/2016
Hora: 9.30 h
Lloc: Parc de Vallparadís . Cursa familiar
Activitat: Cursa familiar organitzada pels alumnes de 5è i 6è de l’Escola. Cada
família pagarà 5 euros per la inscripció que es destinaran a la Marató TV3.
Biter
Data: 18/12/2016
Hora: 10 h
Lloc: Plaça de la Bicicleta
Activitat: Pedalada pels barris de Terrassa. El recorregut aproximat és de 10 km.
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AMPA Salesians Terrassa
Data: 18/12/2016
Hora: 10.30 h
Lloc: C/ de Maria Auxiliadora, 45
Activitat: Pedalada popular pels carrers de Terrassa. Inscripcions: 5 euros per
participant, a pagar a la recepció de l'escola. Un equip d'Ambicia't guiarà les
persones participants pels carrers de la ciutat.
AMPA Escola L'Avet
Data: 18/12/2016
Hora: 11 h
Lloc: Escola L'Avet (C/ del Cardaire, 23)
Activitat: Festa infantil en la que hi haurà activitats lúdiques i es donarà esmorzar de
xocolata desfeta i coques.
Escola Tecnos
Data: 18/12/2016
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Vella
Activitat: Venta de decoració nadalenca feta pels nens i nenes de l'Escola.
Bastoners de Terrassa
Data: 18/12/2016
Hora: 11.30 h
Lloc: Carrers del centre de Terrassa
Activitat: Durant tot el matí hi haurà actuació per part de les diferents seccions de la
colla, sempre acompanyada d'una parada de l'entitat per recaptar diners.
Terrassahoppers de Jazz Terrassa
Data: 18/12/2016
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Torre del Palau
Activitat: Ballada de lindy hop
Associació de veïns i Taula d'entitats de Sant Llorenç
Data: 18/12/2016
Hora: 16 h
Lloc: C/ del Castellsapera, 81
Activitat: Quinto solidari amb productes dels comerços del barri de Sant Llorenç.
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Cantants solidaris per La Marató de TV3
Data: 18/12/2016
Hora: 18 h
Lloc: Nuva Terrassa, Passeig del Vapor Gran, 27-29
Activitat: Concert íntim amb cançons d'ara i de sempre.
Acció Teatre
Data: 18/12/2016 (19.30 h i 21.30 h) i 19/12/2016 (18 h i 19 h)
Lloc: C/ del Portal Nou, 9
Activitat: Espectacle: “Sentit de l'humor”. Durant aquests dos dies d'activitats es
representaran diferents texts teatrals còmics.

Podeu trobar més informació de la resta d’activitats ja realitzades i de les que es
realitzaran la setmana vinent a http://www.terrassa.cat/la-marato-de-tv3.
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