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El Consell de l’Esport Esco-
lar de Barcelona (CEEB) i La 
Mar Bella, us volen convidar al 
“Partit dels Famosos” de la 
Marató de TV3, que se celebra-
rà al Miniestadi del FC Barcelo-
na el diumenge vinent, dia 15 
de desembre, a les 11.30 h.
Per aquest motiu, i gràcies a un 
acord de col•laboració amb el 
grup Ferrer, us brindem la pos-
sibilitat que reserveu les vos-
tres entrades per poder assis-
tir-hi. Amb aquest objecte, cal 
que us adreceu a Josep Toma-
sa a través del mail: esporte-
quip@elconsell.cat i demaneu, 
de manera totalment gratuïta, 
tantes entrades com necessi-

El Consell us convida al “partit 
dels famosos” de la Marató

POLIESPORTIU

El Partit dE la MaratÓDIUMENGE 15 DESEMBRE · MINIESTADI  · 11.30 H

Diu molt de tu.

ORGANITZAT 
PER:

HI COL·LABOREN:

MarqueM un gol a les Malalties neurodegeneratives

11:00 H  aCtuaCions MusiCals AMB ANDREU RIFÉ I ELS CATARRES

11:30 H  Partit dels FaMosos  ExjUgADoRS, ESpoRTISTES, ARTISTES, 
pRESENTADoRS, CANTANTS I MoLTS MÉS!
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 Diu molt de tu.

col.labora amb

Diumenge 15 de desembre vine a 
gaudir del partit de futbol FAMOSOS vs 
FAMOSOS que es jugarà al Mini Estadi.

Per cada persona que assisteixi 
om3gafort donarà 3 euros a favor  
de la Marató.
 
Ajuda’ns a omplir l’estadi, hi ha 10.000 
seients esperant-te, acosta’t a les 
taquilles el mateix dia a les 9.30 h 
i retira la teva entrada.
 
L’edició 2013 de La Marató de 
TV3 està dedicada a les malalties 
neurodegeneratives.

Cartell oficial del partit dels famosos del diumenge pròxim

Miniestadi FC Barcelona 
Diumenge, 15 de desembre

Poliesportiu
Partit dels Famosos Marató TV3
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3una aportació de 3€ a la Mara-

tó de TV3, que aquest any cer-
ca recursos per lluitar contra les 
malalties neuro-degeneratives, 
per cada persona que assistei-
xi al partit.
Us animem a què participeu, de 
la mà del CEEB i el CEM La Mar 

Bella amb la Marató de TV3 en 
aquest esdeveniment  solidari 
i atractiu!!

Cada any, el partit genera un gran ambient i participació

A TRAVÉS DEL GRUP FERRER, 
QUE HA ADQUIRIT TOTES LES 
10.000 ENTRADES DEL MINI, 
TOTS HI PODEU ASSISTIR

teu. Després, podreu passar-
les a recollir per les taquilles 
del Miniestadi abans del par-
tit. Teniu temps de fer la vos-
tra reserva fins divendres, 13 
de desembre, a les 13 h.
Om3gafort, del Ferrer, farà 

CAL FER LA RESERVA PRÈVIA 
GRATUITA, A TRAVÉS DEL 
CEEB FINS DIVENDRES A 
MIGDIA


