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A L’AGOST, ACTIVA’T AL PRAT
Demà dimecres 15 d’agost, tindrà lloc la desena
edició del ja tradicional concurs de Cassola de Tros de
Pratdip. Els mestres cassolers posaran a prova les
seves habilitats culinàries per demostrar que són els
millors en la matèria. Aquest any està prevista la
participació de 13 cassoles que repartiran arròs per a
160 persones. El concurs enguany està patrocinat pel
Bar Casal, que donarà els premis als guanyadors, els
quals consisteixen en: el primer premi, un dinar o
sopar per a dues persones al bar Casal i dues ampolles
de cava, el segon premi, un dinar o sopar per a dues
persones al bar Casal i el tercer, una viatge a Tivissa per a fer el vermout. Qui vulgui, pot menjar
cassola de tros ja que el bar Casal ofereix dinar de cassola per 6 euros per persona.
Ja fa 10 anys que es porta a terme aquest concurs, el qual va començar com una manera diferent de
donar valor a una de les tradicions més nostres, la cassola de tros, el menjar típic que fan els
pagesos al tros. Els ingredients van variant segons les famílies, ja que cadascuna la feia amb el que
tenia més a mà. Al començament uns pocs valents van atrevir-se a participar al concurs, però
actualment, ja hi ha colles consolidades que no falten mai. Molta sort i molt gust a tots!

Sopar popular d’Estiu
Dissabte 17, a dos quarts de deu de la nit, tindrà lloc el sopar popular
que ja fa uns anys organitzen l’Associació de Dones de Pratdip i la
Fundació de l’ermita de Santa Marina. El sopar es farà al poliesportiu i
després de menjar, hi haurà música en viu per fer baixar el sopar.

Sessió de DJ
Més balls llatins
Aquest dimecres a la nit, sessió del DJ Maiol al
Bar del Casal. Si teniu ganes de moure l’esquelet
no podeu faltar a la cita.

Donat l’èxit d'assistència als tallers de
balls llatins de la Jade, organitzats per
l’Associació de Dones, dimarts vinent dia
20 d’agost, es farà una altra sessió al
poliesportiu a la mateixa hora, a les 8.

Demostració de Ball de Diables
Vols saber què se sent quan et poses el vestit de diable?
Doncs ho tens molt fàcil, ja que el dimarts 20 d’agost, el
Ball de Diables organitza una demostració per a què qui ho
vulgui pugui provar de tirar petards. La demostració serà a
les deu de la nit davant de l’ajuntament.

RECORDATORI
Recordeu que dimecres 21 d’agost
acaba el termini per apuntar-se al
sopar de Pa i Porta que es farà
dissabte 24. Cal apuntar-se per grups
a l’Oficina de Turisme.
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