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1
novembre

dissabte

31
d’octubre

divendres

2
novembre

diumenge

11h.

11h.

14h.

A partir 
de les 18h  

12.30h.

17h.

21.30h.

OberturA del MercAt lleGeNdArI

Obertura del Mercat lleGeNdarI

11h.

espAIs I ActIvItAts perMANeNts:
espai bestiari (falconeria, oques, ponis, cabretes...)
     2   Darrere del Castell

racó Gastronòmic
     3   Pl. del Castell

la cova de l’Infern
     4   Racó de Cal Jandó

espAIs I ActIvItAts perMANeNts:
espai bestiari (oques, ponis, cabretes...)
     3 Darrere del Castell

espai Falconeria 
     3  Darrere del Castell

racó Gastronòmic
     4  Pl. del Castell

la cova de l’Infern
     5  Racó de Cal Jandó

lA MàGIA de les cArtes
Espectacle de màgia amb cartes     
     1   Pl. de l’Església

lA MàGIA de les cArtes
Espectacle de màgia amb cartes 
     1   Pl. de l’Església

actuacIó MusIcal
A càrrec de The Dips
     3   Pl. del Castell

dINAr MedIevAl 
Amenitzat per una colla de joglars. 
A càrrec de MAS MARIASSA Hotel Gastronòmic.
Vine vestit d’època i gaudeix d’un descompte
en el preu del tiquet.     
      5   Poliesportiu Municipal

teatre de POr al castell 
Petites representacions. Preu del tiquet 2€
A càrrec de La Cremallera Teatre
     6   Al Castell de Pratdip

sopa Medieval + costella de dip
Poma al forn + aigua, café 

Vi de capçanes 

15€. Preu amb descompte12€ 
Venda de tiquets anticipada:

 turisme@pratdip.cat

13.00h. cercaVIlla MusIcal
Actuació de BATADIP pels carrers del poble

esdeveniment 
geocatxer

ets geocatxer?
 t’agrada el misteri? 

Doncs participa en el geoevent  i vine a Pratdip a cercar 
els Dips, els gossos vampirs i tots els tresors amagats 

que hi han per la Vila.
 

Més informació a www.geocaching.com

19h. llIuraMeNt del PreMI 
I cONcurs lIterarI de PratdIP 

L’acte comptarà amb la participació del Sr. Jo-
sep Montané i Vidal, Alcalde de Pratdip; Miquel 
Esteve, escriptor;Anna Aragonès, consellera de 
cultura del consell comarcal del Baix Camp i Al-
caldessa de Riudecols.

     8  Casal Municipal a les 19h.

a cONtINuacIó 
PIscOlabIs Per als assIsteNts

teatre de por 
al castell

els visitants es podran veure immersos pel món màgic del 
rei Onofre de dip, el rei Vampir de Pratdip.  Misteri, foc, 
llum ... un espectacle plàstic i visual ple de fantasia on es 

confondrà la ficció i la realitat.

dinar 
medieval

[ L’organització es reserva el dret de canviar o anul·lar 
qualsevol de les activitats programades] 

11.30h.

12h. INAuGurAcIó del MercAt
A càrrec de Sr. Josep Montané i Vidal, Alcalde 
     1   Pl. de l’Església

11.30h. tAllers INFANtIls
A càrrec de Peudagògic
     2   Darrere del Castell

tAllers INFANtIls
A càrrec de Peudagògic
     2  Darrere del Castell


