
Actes de la Mitja Marató 2011

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE LA MITJA

Del 12 de gener al 6 de febrer de 2011
Imatges “Superposicions”. Fotografies d'en Pere Cornelles
Llibreria la Gralla, plaça dels cabrits, 5 de Granollers

ADIDAS RUNNING DAY

15 de gener de 2011
Parc Firal de Granollers. Jornada atlètica amb entrenadors i monitors fent primer una 
conferència – col·loqui juntament amb el Rafa Iglesias, actual Campió d’Espanya de 
Marató.

FESTA DE PRESENTACIÓ A LA GARRIGA

22 de gener de 2011, a les 18 h
Plaça Can Dachs de la Garriga
La festa de presentació que es fa dos dissabtes abans de la cursa s’ha fet des de sempre a 
la Garriga, amb la voluntat que aquesta població vallesana on la Mitja dóna la volta per 
tornar cap a Granollers tingui el protagonisme que es mereix. No en va, una de les parts 
més boniques del recorregut de la Mitja Marató és el pas pel passeig de la Garriga, una de 
les avingudes més significatives del modernisme català.

EL CONCERT DE LA MITJA

28 de gener de 2011, a les 20.30 h
Auditori Municipal de les Franqueses (Bellavista)
La Mitja no solament és esport sinó que també vol ser cultura, i d’alta volada. Per això, 
uns dies abans de la cursa es programa un concert amb la participació d’escoles de 
música de Granollers, les Franqueses i la Garriga, els municipis per on discorre la cursa. El 
concert es fa cada any a les Franqueses.

ELS DEBATS DE LA MITJA

Conferència AGEVO
25 de gener de 2011, a les 19 h.
Sala Tarafa de Granollers
L’Educació Física, prevenció i tractament de l’Alzheimer.
El Debat de l’Ateneu
4 de febrer de 2011, a les 20 h.
Ateneu de Granollers, carrer de Torres i Bages, 11
Com un servei més per al corredor que participa a la Mitja, dos dies abans de la carrera 
s’organitza un debat a l’Ateneu de Granollers, on especialistes en diferents aspectes 
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esportius analitzen i debaten temes que poden interessar tothom, tant als corredors com 
a molta altra gent.

EL MERCAT DE LA MITJA

4 i 5 de febrer de 2011
Plaça de la Porxada de Granollers
Podreu recollir els dorsals junt amb el val per a l'obsequi el dia 4, de 15.30 a 20 hores i el 
dia 5 de 10 a 14 hores i de 15 a 20 hores. Com cada any, Adidas ens mostrarà en el seu 
estand les seves últimes novetats de runnig i també hi haurà la botiga de La Mitja.

LA CURSA DE GEGANTS

5 de febrer de 2011. Hora sortida: 19 h
Lloc: carrer d'Alfons IV, 37 de Granollers
La cursa de gegants és una de les competicions més insòlites que mai s’han vist. El dia 
abans de la Mitja al vespre, desenes de parelles de gegants -alguns de prop de 4 metres 
d’alçada- arribats dels pobles del voltant de Granollers enfilen la carretera a veure quin 
d’ells és capaç d’arribar abans a la meta. Un espectacle esportiu i popular que val molt la 
pena de seguir!
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