
PRATDIP NEWS 

NOVA CARA PER AL 

NUCLI ANTIC 

Restauració dels carrers 

del nucli antic de Pratdip. 

Properament s’iniciaran les obres de 

restauració i remodelació dels carrers 

del nucli antic de Pratdip. Actualment 

aquest espai es troba en alguns casos 

en un estat menys digne del que es 

voldria.  
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COMENÇA A L’AGOST, 

ACTIVA’T AL PRAT 

Aquesta setmana comencen els 

diferents actes del cicle d’activitats 

estiuenques de l’agost. 

Aquest dijous comencen els actes del cicle d’activitats que es fan durant tot el mes d’agost al 

poble. Aquest any com a novetat hi ha el taller de percussió organitzat per la Batucada 

Batadip i la caragolada de pa i porta que organitza el Casal Municipal. 

Es mantenen activitats que fa molts anys que s’estan portant a terme com la demostració de 

Cassola de Tros, la caminada al tardet o el sopar de Pa i Porta, entre molts altres actes. 

Un altre any, l’artista resident a Pratdip, Carme Bassa, ha cedit un dels seus dissenys per a 

què formi part del programa dels actes. 
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1er PREMI DE POESIA 

Colors, paratges, aromes, és el títol del poema que 

ha guanyat el 1er premi del XVIII concurs de 

poesia Mossèn Cinto Verdaguer (premi reconegut 

internacionalment) organitzat per l’Ateneu de 

Tarragona. L’autora és Antonieta Cugat qui es va 

inspirar en Pratdip a l’hora d’escriure la poesia. 

 

L’actuació serà finançada a través de diferents fonts com el Pla Únic d’Obres i Serveis de 

Catalunya, els fons europeus FEDER, Enresa i l’Ajuntament. La inversió total per portar a 

terme la remodelació ascendeix a  422.693 euros.  

 

Un poema sobre Pratdip 

guanya el 1er premi de 

poesia Mossèn Cinto 

Verdaguer de Tarragona. 


