
Dv. 3 de desembre

21.30h Projecció del documental:  Almost
Ghosts.  Cinema La Lira.  
El documental explora la decadència,
a la vora de la desaparició,  dels
pobles fantasma a través de la icònica
ruta 66 dels Estats Units,  en un clar
paral · lel isme amb la despoblació rural .

Entrada gratuïta,  col · laboració  5 euros,
íntegrament per la Marató 
Organitza Associació d’amics del cinema de
Tremp

L'agenda de la Marató 
TREMP, desembre de 2021

Dv. 10 de desembre

A partir  de les 17h: Photocall per la Marató amb
Xarxa Tremp. Davant de l ’Espai Cultural la Lira.
I  a les 18h  La faula de l ’esquirol ,  de la cia.  de
comediants La Baldufa Teatre!  
Organitza Xarxa Tremp. Les aportacions que es recull in a la
bústia del Photocall  seran íntegrament per la Marató.

Dt. 14 de desembre

18.30h. Conferència virtual per la Marató “La
Marató que trenca murs” a càrrec de Marc Homs,
biòleg. Biblioteca Maria Barbal .  
Entrada gratuïta,  les aportacions voluntàries seran 
 íntegrament per la Marató.  

Inscriu-te aquí:

17.30h. Trobada amb “berenar i  quinto” ,  a la sala del Casal
Cívic.   
Organitza:  Associació d’amics de la gent gran. Recaptació íntegra
per la Marató  

Dj. 16 de desembre

Dg. 5 de desembre

12h Partit  benèfic per la Marató.
Pares i  entrenadors de l 'EF Tremp
contra Jugadors de l 'EF Tremp.
Camp de futbol Pedrasanta.

Entrada. Recaptació de l 'entrada i
benefici  del bar íntegrament per la
Marató 
Organitza Escola de Futbol Tremp



Ds. 18 de desembre

11.00h Demostració d’Aikido a càrrec de Club Aikido Tremp  
al Pavelló del Casal .
Organitza:  Esports Tremp

Dg. 19 de desembre

12.30h Vermut i  sardanes, per la Marató 2021. Local
social del Casal Cultural (Plaça Catalunya, 6,  2ª planta) 
Organitza:  Casal Cultural de Tremp. 
     

17h Concert:  Nativitas,  música de Nadal d’ahir i  de sempre, a càrrec de
Musica Reservata de Barcelona, Basíl ica Mare de Deu de Valldeflors.  
Organitza:  Associació de Dones Rosa d’Abri l  
Preu entrada: 2 euros, íntegrament per la Marató  

12.00h a 13:30h Micròfon obert,  davant La Lira:
Lectura de poemes, cançons i  testimonis,
relacionats amb la salut mental.  
Organitza:  La Casa del Sol Naixent.  

11h a 13.30h Venda de pastissos  al Pavelló del Casal .   
Organitza:  Associació de Dones Rosa d’Abri l

10h Caminada a per l 'entorn de Tremp. Sortida del Pavelló del Casal 
Organitza,  Escola d’Adults de Tremp.      

17.30h Festa de la Marató al Casal Cívic.  
- Breu col · loqui sobre la Marató 2021.  
-  Concert d’Havaneres a càrrec d'Arrels de la Terra Ferma,
amb rom cremat.  
Organitza l 'Associació d'Amics de la Gent Gran
Tota la recaptació de l ’entrada es destinarà a la Marató   

18:30h Ball de tarda amb el grup Memphis.  Al Pavelló El
CUB. Tota la recaptació de l ’entrada es destinarà a la
Marató.  
Organitza:  Amics del Ball  del Pallars Jussà.        

Aquestes activitats s'organitzen des de diferents entitats trempolines 
amb la coordinació de l'Ajuntament de Tremp


