DIJOUS 2 D’AGOST
18:30 Microones i congelació. Cuinar amb microones i congelació i descongelació d’aliments. Demostració de
com cuinar amb microones i receptes en viu. A càrrec
de Mª Elena Figueres i Mª Lourdes Nolla. Lloc: Sala
Polivalent.

DIMARTS 14 D’AGOST
19:00 Contacontes del Dip per a la mainada a càrrec de M. Dels
Àngels Armengol. Lloc: a la Sala Polivalent.

DIMECRES 15 D’AGOST

22:00 IV Marxa dels Zombies. No et perdis una sortida de por!
Sortida des de l’Anjuba. Organitza: Club Ciclista l’Anjuba.

13:00 9a. Demostració de Cassola de Tros al poliesportiu. Prepareu tot el necessari per fer les cassoles i dinar. Cal que els
grups s’apuntin a l’Oficina de Turisme fins dilluns 13. Hi haurà servei de barra i cafè.

DIUMENGE 5 D’AGOST

DIVENDRES 17 D’AGOST

DIVENDRES 3 D’AGOST

19:00 l’Associació de la Gent Gran oferirà un berenar popular
amb coca i xocolata per tothom que en vulgui. Al Poliesportiu. Cal que recolliu el tiquet a l’Oficina de Turisme o a
les oficines municipals. Preu del tiquet: 3€. Es poden
recullir tiquets fins dijous 2 d’agost.
A continuació actuació de música en viu.

DISSABTE 18 AGOST

DIMARTS 7 D’AGOST
19:00 Vols aprendre a tocar Batuca? doncs aquesta és la teva
oportunitat. Si tens més de 10 anys vine a la plaça de
l’Església i te n’ensenyarem al Taller de percussió.
Organitza: Batadip Batucada.

13:00 Cal Menescal 200 anys. Acte de presentació dels 200 anys
de la casa de Cal Menescal i del fulletó commemoratiu. A la
Sala polivalent. Al final de l’acte s’oferirà un petit refrigeri.
Acte organitzat per Ramon Ferré (Cal Menescal).

DISSABTE 25 D’AGOST

DIJOUS 9 D’AGOST
22:30 Demostració del Ball de Diables a càrrec dels més
petits davant de l’Ajuntament Organitza: Ball de Diables
de Pratdip.

DIVENDRES 10 D’AGOST
19:00 Iniciació al tast de vins. L’enòleg Vicenç Muntané, del
Celler Anguera Domènch de Darmós ens iniciarà en el
fantàstic món dels vins. Lloc: Agrobotiga de Pratdip. Aforament màxim 20 persones. Cal apuntar-se a l’Agrobotiga
o a l’Oficina de Turisme. Preu 3€. Organitza: Agrobotiga
de Pratdip.

DIUMENGE 12 D’AGOST
14:00 Caragolada Pa i Porta al Casal Municipal. Degustació
de Caragols. Sorprèn amb el teu estil de fer caragols i
comparteix-lo. Més informació i apuntar-se al Bar Casal.
Organitza: Manovet del Bar Casal.
Organitza:

19:30 La Comissió de Festes organitza la 9a. Caminada Popular
al tardet. Farem el tomb a la Dòvia i al finalitzar hi haurà
sopar pels caminadors. Inscripcions a l’Oficina de Turisme
fins dimarts 14 d’agost. La sortida será des del poliesportiu.
Preu del tiquet: 7€.

21:30 La Comissió de Festes organitza el Sopar de Pa i Porta al
poliesportiu. Hi haurà la beguda, les postres i el cafè, el que
vulgueu sopar us ho heu de portar. Cal apuntar-se per grups
a l'Oficina de Turisme fins dimecres 22 d’agost. El preu del
tiquet és de 4€. Al finalitzar el sopar, actuació de música
en viu.

Altres actes a destacar
1a quinzena de setembre. Degustació/maridatge de cervesa al
Restaurant La Cuina d’En Carlos. Més endavant es concretarà el dia. Més informació a la Cuina d’en Carlos.
.

L’organització i els col·laboradors es reserven el dret de modificar o
alterar qualsevol dels actes que s’organitzen durant l’Activa’t.

Col·laboren:

Patrocina:
Ajuntament de
Pratdip

Àrea d’Esports, Comissió de Festes, Associació de la Gent Gran, Ball de
Diables, Batadip Batucada, Penya ciclista l’Anjuba, Bar Casal Manovet, La
Cuina d’En Carlos, Mª Lourdes Nolla i Mª Elena Figueres, M. dels Àngels
Armengol, Agrobotiga de Pratdip, Cal Menescal.

Agraïments:
Carme Bassa per la cessió d’una de
les seves obres pel disseny i a totes
aquelles persones i associacions
que fan possible l’Activa’t.

