ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

EL XARRUP DEL DIP

Diumenge passat es va celebrar la vuitena
edició de la Marxa BTT Pels senders del Dip,
tot un èxit de participació i d’organització. Un
total de 281 ciclistes van participar en la
marxa sent el Pau Romero Barceló el
guanyador amb un temps de 1 hora i 36
minuts per fer tot el recorregut. Un cop
finalitzada la cursa els participants van gaudir
d’un bon àpat i de molts sortejos.
Enhorabona!

Tast de productes locals i
artesans a l’Agrobotiga
Un nou servei per als visitants i la gent del
poble que oferirà l’Agrobotiga de Pratdip serà
un “Xarrup de Dip”, tasts de licor acompanyat
de dolços fets al poble.

BAR CASAL
A partir de demà dijous a les 7 de la tarda, el
Bar del Casal Municipal reobrirà les portes
amb una nova gerència.

3, 2, 1 ...
SANTA MARINA!
Tot a punt i tots els
balcons amb el domàs
de Santa Marina! Festa,
gresca i bon ambient és
el que ens espera
aquests dies que venen.
El pregó de festes, la
sardinada popular amb
l’actuació de Pep Plaza,
balls, actuacions, actes
infantils i religiosos,
són actes que ompliran
aquests dies de festa a
Pratdip.

LLUMS DE CAPVESPRE
El proper dissabte 19 de juliol està programada una
sortida fotogràfica nocturna des de Llaberia fins la
Miranda. La sortida s’emmarca en la guia
d’activitats 2014 de Muntanyes de la Costa Daurada
i l’organitza El Brogit Guiatges. Se sortirà de
Llaberia a les 7 de la tarda i es compta amb la
col·laboració del fotògraf de natura Jordi Brú. Més
informació al 689 006 19.

TARDES A LA FRESCA
La Cuina d’En Carlos
Amb l’arribada de la calor, l’ermita de
Santa Marina és un paratge ideal per a
passar les tardes més xafogoses. Quan
cau el sol i arriba l’hora de sopar, la
plaça de l’ermita és un lloc ideal per a
fer-ho. Durant els vespres del mes
d’agost, es faran nits de música en viu
a l’aire lliure. Cal fer la reserva prèvia
al restaurant.

A L’AGOST,
ACTIVA’T AL PRAT
Ja està quasi tot preparat per tancar el
programa d’activitats estiuenques de
l’agost al poble. Enguany serà d’allò més
variat i participatiu. Des de tallers per fer
arracades o pintar mocadors de seda,
tallers de cuina creativa, caminades,
futbol, bàdminton, diables, bicicleta,
sense oblidar-nos del concurs de cassola
de tros i del pa i porta. Tot un conjunt
d’activitats per no parar durant aquests
dies, per activar-se al Prat.
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