
MARATÓ ESPORTIVA EN HOMENATGE A JOSEP M. ISANTA 
  
Organitza: Plataforma per la convivència al Berguedà 
  
Dissabte 17 de Setembre de 2011 a partir de les 09h 
 
Col·legi Sta. Eulàlia de Berga (En cas de pluja, al Pavelló Municipal) 
Inscripcions: Bar la Plaça, Cal Negre, La Ginesta, Serra-Martí, Esports 
Joira, Tandem Esports, Costa Esports 
Fi del termini d’inscripció: dijous 15 de setembre 

 
La marató consisteix en tres competicions paral·leles i independents de 
Bàsquet, Volei i Futbol Sala. Si un equip té la intenció de participar en més 
d’un esport des de l’organització no podem garantir que no hi hagi cap 
horari que coincideixi (tot i que s’intentarà evitar, sobre tot en les fases 
finals), per tant caldria ser prou gent com perquè en un moment donat 
s’estigui competint en dos o més esports al mateix temps. També hi haurà 
una cursa atlètica a primera hora del matí, petanca i bitlles catalanes 
durant tot el dia, les inscripcions i els detalls sobre aquestes competicions 
seran el mateix dia a partir de les 9:00 del matí. 
 

Preus per equip:   Bàsquet: 15 Euros  
                           Vòlei: 20 Euros 
                           Futbol Sala: 30 Euros  
                           Petanca i Bitlles: la voluntat 
                           Cursa atlètica: la voluntat 

                             
L’inici de la marató serà a les nou del matí i finalitzarà com a molt a les 
22:00 de la nit, els horaris dels partits es penjaran el dia 16 de setembre a 
les 9 del vespre com a molt tard, a l’entrada de Sta. Eulàlia, al Bar la Plaça, 
a Cal Negre, a la Ginesta, a la Granja al facebook i a 
www.lgaranjaberga.cat 

  
Per als guanyadors en les quatre modalitats hi haurà un trofeu i un petit 
obsequi de l’organització.  

  
Durant tot el dia hi haurà begudes, entrepans, música, taules de ping-pong, 
sorteigs, bon ambient i ganes de passar-ho bé. 

  
Més informació i aclariments a maratoesportiva@gmail.com, al telèfon 619 05 
81 81, al facebook i a www.lagranjaberga.cat 

  
Des de la Plataforma per la convivència al Berguedà volem donar el nostre 
més sincer agraïment a tots els col·laboradors i participants a la marató.  

  
MOLTES GRÀCIES I A DISFRUTAR! 


