Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet recapta més de 5.000 euros en les diferents
activitats popular per La Marató de TV3
Aquest diumenge s’ha celebrat La Marató de TV3 per les malalties
neurodegeneratives. A Mollet, l’Ajuntament i nombroses entitats
ciutadanes han organitzat diferents activitats populars que han recaptat
més de 5.000 euros.
L’activitat “Camina per La Marató!” que va organitzar diumenge al matí
l’Ajuntament de Mollet va comptar amb la participació d’unes 150 persones i es
van recaptar 672,60 € de la venda de pastissos i entrepans casolans per
esmorzar.
La Festa de l’arribada de la mongeta al Vallès, organitzada pel col·lectiu Cuina
VO i el Consell Comarcal, amb el suport de l’Ajuntament de Mollet, va recaptar
360 € per mitjà de la venda de tiquets (1€) per degustar un plat de mongetes.
L’Associació de Paradistes del Mercat Municipal ha recaptat un total de
1.125,5 €. Els clients que ho desitjaven van poder adquirir tiquets al preu d’1
euro per participar en el sorteig d’una trentena de lots de productes de les
diferents parades del Mercat.
El mercadet solidari que organitza cada any la Biblioteca Can Mulà durant tota
la setmana prèvia a La Marató, ha recaptat 942 €.
Altres entitats que van organitzar activitats per La Marató:
 Concert de l’Associació Musical Pau Casals: 438,20 €
 Triangular benèfic de futbol de la UD Lourdes: 470 €
 Diferents activitats organitzades per l’AMPA de Cal Músic: 1.000 €
 AMPA Lestonnac: 210 €
 Institut Gallecs:100 €
Aquestes són les xifres que hem pogut recopilar a dia d’avui. No hi són
comptats els diners recaptats per l’Associació de Balls de Saló, que va fer un
festival benèfic a Can Gomà, ni d’altres Ampes i associacions.
També cal recordar que el proper divendres, el Grup d’Activitats Culturals
organitza la 1a Marató de Cinema Fantàstic i de Terror, i la recaptació també es
destinarà a La Marató de TV3.
Mollet del Vallès, 16 de desembre de 2013
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