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DIUMENGE ESPECIAL, PRATDIP SOLIDARI

A les 11 del matí partit de futbol de màxima rivalitat, pares i mares vs fill i filles.
Així que ja podeu venir ben equipats.
I per no perdre el ritme del matí, a les 12, acte de recollida de menjar per al Banc
d’Aliments. El Consell Esportiu del Baix Camp organitza una Master Class de
Zumba per combinar esport i solidaritat. Recordeu que podeu portar aliments que
no es facin malbé com oli, llet, llegums envasades, sopa, arròs, farinetes, etc. Amb
aquesta acció solidària es pretén contribuir a alleujar les bosses de pobresa que
s’han generat al nostre territori arran de la crisi econòmica que estem patint.
Esperem la vostra màxima col·laboració i que es reculli el màxim de menjar
possible.
I per acabar la festa, a la una del migdia, els nois i noies de Batadip ens faran una
demostració de percussió amb el seu grup de batuca.
Al llarg de tot el matí, es faran jocs populars per a la canalla i els més grans, tirada de
bitlles i venda de bijuteria feta per les dones de l’Associació de Dones de Pratdip. El
benefici de la venda de la bijuteria anirà destinat al fons solidari per la Marató així que
ja ho sabeu, no podeu marxar sense la vostra polsera.

PREPARANT EL MERCAT MEDIEVAL DE SANT ANTONI
Us informem que estem preparant un mercat d’ambient medieval per les festes de Sant Antoni,
és a dir, pels dies 17, 18 i 19 de gener. Durant aquest dies pels carrers del nucli antic del poble
podrem trobar parades de productes artesanals, demostracions d’oficis antics, tallers per als més
petits, cercaviles i atraccions infantils.
Tot això combinat amb la tradicional festa de Sant Antoni de Pratdip, amb la benedicció de les
coques, el ball de vermut o el ball de tarda-nit entre altres actes.
Més endavant us informarem del programa concret. Per més informació us podeu posar en
contacte amb l’Oficina de Turisme a través del correu electrònic o bé trucant al 977 566 388.
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Diumenge 15 de desembre l’Associació de Dones organitza un matí solidari ple
d’activitats per a recaptar fons per a la Marató de TV3. Enguany els fons recollits
aniran destinats a l’estudi i investigació de les malalties neurodegeneratives com
l'Alzheimer o l’esclerosi múltiple entre d’altres.
Els diferents actes es faran al poliesportiu i al parc del poliesportiu.
A les 10 del matí començarà l’activitat amb un esmorzar de coca amb xocolata.
Caldrà recollir els tiquets a l’Oficina de Turisme fins el dia 12 de desembre al
preu de 5 euros per tiquet. La recaptació que es faci de la venda dels tiquets anirà
íntegrament destinada com a donatiu per la Marató.

