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A L’AGOST, ACTIVA’T AL PRAT
Pa i porta
Dissabte 24 es celebra de nou el ja tradicional sopar
de Pa i porta, és a dir, cal que cadascú es porti el
menjar i ens reunim tots al poliesportiu per passar una
bona estona tots plegats. S’estima que unes 180
persones hi assistiran i s’entregaran els premis del
concurs de pintura infantil.

Iniciació al tast de vins

Dijous 22 d’agost, si
vols iniciar-te en
l’art de la batuca,
pots fer-ho a la plaça
de l’Església a les 7.

Concurs de Cassola de Tros

Playiki Zombies Night

Èxit de participació en el 10è concurs de Cassola de
Tros, un total de 160 persones van aplegar-se per
menjar el plat típic dels pagesos. Els guanyadors van
ser el grup dels Cassola Badada, que no ha fallat mai
des de la 1a celebració del concurs ara fa 10 anys.
Felicitats!

Divendres 23, sortida de por en bicicleta.
S’anirà del poble a la platja i la sortida
serà de davant del poliesportiu. Més
informació al Club Ciclista l’Anjuba de
Pratdip.

ÚLTIMA SETMANA DEL
CASAL D’ESTIU
La setmana vinent és ja la darrera setmana
d’activitats al Casal d’Estiu de Pratdip. Està
prevista una sortida al parc aquàtic Aquopolis de la
Pineda i la festa de final de casal. Un total de 42
nens han passat pel casal al llarg de l’estiu, sent
aquest un dels anys amb una major afluència de
nens, demostrant l’èxit que té entre els nens i nenes
del poble així com entre els estiuejants. Durant
l’estiu han anat en cavall, cayac, sortida a les
mines, excursions a la muntanya, btt, etc.

VIA CATALANA
L’Assamblea Nacional Catalana a Pratdip
informa que el dia 11 de setembre a tres
quarts d’una del migdia organitza una
paella popular a 10 euros. Cal inscriure’s
a l’Oficina de Turisme.
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Divendres 23 l’Agrobotiga de Pratdip
organitza un tast de vins a càrrec del
Celler de la Cooperativa Agrícola de la
Serra d’Almos. El tast es farà al Bar
Casal i el preu per persona són 3 euros.
Cal apuntar-se a l’Agrobotiga.

Taller de batuca

