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CONCURS DE PAELLA
El proper diumenge 7 de juliol el Bar Casal organitza un
concurs de paelles. Qui vulgui pot apuntar-se per participar i
demostrar el seu art a l’hora de fer una bona paella. Per més
informació podeu trucar al Bar Casal al 696 624 610 / 977
566 361. Animeu-vos!

TIRADA DE BITLLES

Aquest diumenge dia 7, a les 9:30 del matí es
farà la tradicional tirada intercomarcal de
bitlles. Un total de 22 pobles participants
demostraran la seva habilitat en aquest esport.
Es convida a tothom que ho vulgui a anar-hi.

FIRA FRUITS DE LA TERRA
Aquest divendres i dissabte, no et perdis la segona edició de la fira Fruits de la Terra, a
l’Hospitalet de l’Infant. Hi podràs degustar diferents productes elaborats per gent del territori
MIDIT (Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) així com gaudir de diferents
activitats i actuacions. La fira obrirà les portes al públic a les 6 de la tarda i estarà oberta fins a la
1 de la matinada.

PREPARANT LA FESTA DE SANTA MARINA
El 17 de juliol comença la festa!
Ja s'atansen les festes de Santa Marina, i és per això que la Comissió de Festes de Pratdip ha
organitzat tot un seguit d’actuacions per a què la gent del poble i els visitants puguin gaudir d’uns
dies la mar de d’entretinguts. Aquest any, es compta amb un pregoner de luxe, el Sr. Johan Cruyff.
També l’Associació de Dones i el Patronat de Santa Marina col·labora amb la festa organitzant un
berenar sopar. Durant aquests dies podrem anar a sopar una sardinada amb espectacle inclòs del
Toni Albà, fer el tradicional romiatge a l’ermita de Santa Marina, futbol, correfocs, nit jove amb
ball i xaranga, parc infantil, espectacles de carrer, concert i ball, sardanes, vermut, gegants i teatre.
Durant els pròxims dies us anirem informant sobre els diferents actes que es duran a terme de
forma més àmplia. Igualment podeu consultar
els programes de les festes. Amb tot, hem de
felicitar a la Comissió de Festes per la tasca
desinteressada i l’esforç que està portant a
terme per organitzar aquestes festes.
Pots seguir tota l’actualitat del poble a través de les xarxes socials a
www.facebook.com/pratdipturisme; i al Twitter i Instagram, ens trobareu amb el pseudònim
@pratdipturisme.
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