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COM PUC
COL·LABORAR?

 ARTESA DE LLEIDA

Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels
moments més difícils i incerts dels darrers temps,
provocat per la pandèmia del coronavirus SARS-coV2,
amb greus conseqüències per a la salut dels ciutadans.
En aquesta situació d'excepcionalitat sanitària, i davant
de la necessitat d'avançar en la recerca de la Covid-19, el
Patronat de la Fundació ha decidit, de forma
excepcional, canviar el tema previst per a La Marató
d'enguany per dedicar-la a la Covid-19 i traslladar l'edició
de les malalties mentals a l'any 2021.

Artesa de Lleida col·laborarà, com cada any, en la
recaptació de diners i recursos en benefici de la recerca
sobre la COVID-19. 

A continuació us detallem com podreu col·laborar en
l'edició d'enguany.



COMPRA LA
MASCARETA

 ARTESA DE LLEIDA

PREU: 5€

Aquest és un disseny exclusiu pensat per a l'ocasió. Una mascareta
diferent, amb les tonalitats de La Marató de TV3, el seu logo i l'escut de
l'Ajuntament.

És una mascareta... (falta posar característiques).

Compra la mascareta personalitzada a través d'aquest enllaç:

https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1495

En aquesta adreça electrònica també podràs fer la inscripció voluntària a la
cursa i/o caminada.

Una vegada fet el pagament, podràs passar a buscar la mascareta a les
oficines de l'Ajuntament en el següent horari:

De dilluns a divendres de 10h a 13h

https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1495


 ARTESA DE LLEIDA

SORTEIG DE DUES CISTELLES

Podreu comprar les tires fins el
divendres 18 de desembre.

El sorteig es farà el dilluns 21
de desembre a les 13 h a la
porta principal de l'escola.

El Club de Futbol Artesa
col·labora amb La Marató de TV3
organitzant una magnífica cistella.

La compra de tires i el sorteig de
la cistella es faran el mateix dia
que el CF Artesa jugui el primer
partit a casa amb públic. 

1€ - 2 números

2€ - 5 números (1 tira)



COMPRA DE MANUALITATS
 ARTESA DE LLEIDA

Per comprar les manualitats o per demanar més informació
podeu contactar amb el següent telèfon mòbil: 

639943955 (ANTONIETA)



Com ja teníem per costum, i ja en van 7 edicions, Artesa de Lleida es
solidaritza amb La Marató de TV3 amb l'organització de la cursa i la
caminada. Aquest any no hem pogut celebrar-ho com ens hagués agradat,
però volem que continueu sent solidaris alhora que practiqueu activitat
física.

Per aquest motiu, durant el cap de setmana de La Marató de TV3 (dissabte
19 i diumenge 20) estarà marcat tant el circuit de 5km com el de 10km
perquè el pogueu fer caminant o corrent i quan us vingui de gust.

Enguany el preu el posareu vosaltres, i anirà íntegrament en benefici de La
Marató de TV3. 

Esperem que passeu una bonica estona passejant pels camins del terme.

Les aportacions voluntàries per a la cursa i/o caminada d'aquest any
es podran fer a través d'aquest enllaç:

https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1495

En aquesta adreça electrònica també podràs fer la reserva de la mascareta.

 ARTESA DE LLEIDA

MOU-TE PER LA MARATÓ DE TV3

https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1495
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EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIES

La Sala del Teatre es convertirà en un espai fotogràfic i solidari en el qual
s'exposaran fotografies fetes per la gent del poble relacionades amb la
pandèmia de la COVID-19.

Convertirem la Sala del Teatre en un espai màgic, envoltat de tendresa,
estima i solidaritat. 

No cal fer reserva de l'entrada.
El pagament es farà a la Sala del Teatre

PARTICIPA D'AQUESTA EXPOSICIÓ ENVIANT LES
FOTOGRAFIES AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:

secretaria2@artesalleida.cat

HORA: 16h a 19h LLOC: SALA TEATRE

PREU ENTRADA: 2€

DATA LÍMIT PER ENVIAR LES FOTOGRAFIES:

DILLUNS 14 DE DESEMBRE



GRÀCIES!GRÀCIES!GRÀCIES!
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