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Del 17 al 21 de juliol

Pratdip Salutació
Fotografia aèria de Pratdip

Salutació de l’Alcalde

L’arribada de l’estiu ens anuncia un gran esdeveniment al nostre municipi. Es
tracta de la festa més important de la vila: la Festa de Santa Marina.

I la seva ubicació en el calendari facilita el retrobament de molts dels pratdipencs
i pratdipenques que les circumstàncies de la vida els ha portat cap a altres indrets
i que ara, en arribar el juliol i Santa Marina, retornen uns dies al lloc d’origen per
tal de passar-s’ho bé i compartir uns dies de festa plegats.
L’organització de la Festa Major de Santa Marina suposa la implicació de l’Ajuntament i de les
diferents Entitats i Associacions, amb la Comissió de Festes al capdavant, que treballen junts per
oferir un ventall d’activitats prou dignes, acomodant-se a un pressupost força ajustat, però que la
iniciativa i imaginació els fan superar qualsevol dificultat econòmica.

Els actes preparats per aquests programes d’estiu, que intenten arribar a tots els gustos i a tots
els públics, s’enceten amb el ja tradicional Pregó de Festes, que enguany suposarà la seva 11a
edició. Al llarg d’aquests anys hem comptat amb la presència de periodistes de renom, de polítics
destacats, de gent del cinema... Enguany canviem de registre i ens acompanyarà una persona
molt important dins del panorama futbolístic mundial: el Sr. JOHAN CRUYFF, que ha estat el millor
futbolista del món de la seva època, i un entrenador que va crear una escola en la qual s’ha format
el Barça dels grans èxits actuals. Ell, molt gentilment, ha acceptat ser el nostre pregoner. Deixem
constància aquí, del nostre agraïment més sincer.
També volem anunciar que el Patronat de Santa Marina ha adquirit la forma jurídica legal que
li corresponia i que ara passa a denominar-se Fundació de l’Ermita de Santa Marina. Des
d’aquesta Institució us demanem, un any més, que omplim els nostres balcons i finestres amb els
domassos de Santa Marina. Us recordem que el podeu adquirir a l’Oficina de Tursime.
A tots els veïns i veïnes, a tots els que viviu la nostra Festa Gran, us desitjo que gaudiu el màxim
possible de tots els actes que de manera tan il·lusionada s’han programat.
En nom propi i el de tota la Corporació municipal us destigem unes molt bones festes de
Santa Marina i d’estiu!!!
Josep Montané i Vidal
Alcalde
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I aquesta complicitat del voluntariat associatiu tindrà una continuïtat al llarg de juliol i agost amb el
programa “A l’agost activa’t al Prat” que hem estat capaços de convertir en un clàssic del nostre
estiu festiu. A totes les persones que hi participen els agraïm molt la bona feina que fan.

Any escolar Llar d’infants
L’any escolar

Llar d’infants Els Dips

L’ABEURADOR

UN INFANT, UNA IL·LUSIÓ!!

WATERING PLACE
“Good morning we are Joana and Jan. In this
moment we are in the watering place.
This was the place where the animals were
brought to drink water.
Now, you can see a warning advise that
says that the water isn’t drinkable because
it hasn’t been analyzed but everybody drinks
water four here. The advice is here because
there’s no prove that it’s completely drinkable.
This water is also used to water the vegetables gardens.
This watering place has at least a hundred
years and it’s always been used.
We also use it for water wars.
We hope that you like the watering place and
you enjoy the tour.
Goodbye!”

Un dip és una il·lusió que arriba a casa i t’omple de vida i alegria. Així els dies es fan encara més
curts i els vius molt més intensament. Et passes moltes estones mirant-lo i contemplant-lo per
donar-li tot l’amor del món.
El petit dip va creixent i a mesura que passa el temps va aprenent moltes coses, et sorprèn molt i
cada dia que passa amb coses noves... aprèn a parlar, a expressar-se i a comunicar, aprèn a construir, a superar barreres, a relacionar-se amb els altres, amb els que són de casa i els que no ho
són..., en fi aprèn a viure i a compartir l’entorn amb els altres.
El dip, és un menut eixerit o una menuda eixerida, que s’ho sap passar d’allò més bé. És molt viu/a,
espavilat/a i li encanta jugar, és la seva tasca. Us imagineu una feina amb la qual aprenguéssim jugant...?? quina passada no? Doncs sí, els dips, a través del joc, l’exploració i la descoberta aprenen
a viure i a superar-se.
Així doncs, la feina d’educar i ensenyar als dips és de tots, no només d’uns quants, sinó que el
viatge el fem tots junts, la família, la llar, el poble. Per això, tots formem una petita part d’aquests
dips, de la canalla que dia a dia creix.
En fi, com que nosaltres en formem part, ells i elles ens ho volen agrair d’alguna manera i ara, encara més, perquè s’acosta Santa Marina. Per això, els petits i petites, les famílies i les educadores us
volem desitjar una bona Festa Major, plena de felicitat i alegria al costat dels que més ens estimen
i als que més estimem, els dips.

Som els nens i nenes de la classe dels
Dinosaures...
Com cada mes de l’any, una dita ens han
mostrat,
i en aquest mes de Maig, aquesta ens han
ensenyat...
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Somriures i abraçades. La Classe dels Dips
Els alumnes de l’Escola Santa Marina dins del projecte Comenius que estem realitzant, una de les
activitats es explicar diferents parts del poble com ara l’abeurador.
En aquest cas, en Jan Franco i la Joana Traveria expliquen les característiques de l’abeurador. Lloc
sorprenent avui en dia perquè no se’n troben massa a nivell de Catalunya ja que estan desapareixent i que causa sorpresa a tots els turistes que venen al poble.
L’aigua de l’abeurador és on els animals hi van a beure i on encara veïns del poble hi van a buscar
aigua.

Per Santa Marina inaugurem la nostra
Terrassa-Restaurant. Us esperem a tots!
Horari: de 12 h del migdia a 2 h de la nit
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BONA FESTA MAJOR

Mercat del Camp, Pto 4-5-25
Tel. 977 548 108 · Fax 977 548 142
LA CANONJA
fruitescambrils@yahoo.es
Magatzem
Tel. 977 368 403 · Fax 977 365 464
VINYOLS-CAMBRILS

PINTURA DECORATIVA I INDUSTRIAL
Santi Nomen | Tel. 620 930 415
s.nomen@nomenpintors.cat | C. Fatges 3 VANDELLÒS

www.nomenpintors.cat
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Jordi Escrivà Vidal
Administrador. 609 120 847

Agrobotiga Santa Marina
Agrobotiga

Festa de Santa Marina - Pratdip 2013

LA PAGESIA: MÉS QUE UNA FEINA, UNA FORMA DE VIDA

Una vegada li van preguntar a Buda: “Qui és un home sant?”. I l’Il·luminat va respondre: “Cada hora
es divideix en un cert nombre de segons, i cada segon en un cert nombre de fraccions. El sant és
en realitat el que és capaç d’ésser totalment present en cada fracció de segon.

La pagesia: més que una feina, una forma de vida
No és gens estrany veure, al llarg del territori, força gent gran treballant al camp fins que la salut els
ho permet. Persones grans que mantenen una relació amb el territori en petits reductes, com poden
ser els horts oexplotacions agrícoles. Estem parlant de quelcom mes que d’una activitat econòmica
com pot ser l’agrària. Estem parlant d’una forma de vida que implica una estreta relació i experiència amb el territori que es transmet de generació en generació.
L’arrelament de les persones al territori és una de les claus que permet la seva comprensió i conservació i el desenvolupament sostenible del país. Un valor que s’ha de tenir en compte a l’hora
d’aplicar polítiques adaptades a la realitat social del món rural. I en això la gent gran hi té un paper
clau. Estem acostumats a percebre a les persones grans com a passives, però tenen molt a dir en
la identitat col·lectiva d’un poble.
La gent del món rural ha estat testimoni d’una gran transformació en les estructures econòmiques
i en la relació entre el territori i la metròpoli. Aquest testimoni i aquesta perspectiva rural ha de ser
tinguda en compte tant en el món de la recerca com en la memòria col·lectiva que la societat té
de la història de Catalunya. Les persones grans del món rural tenen un bagatge de saber popular
i comunitari que és importantíssim recollir, preservar, recordar i analitzar. Mantenen una forma de
relació entre l’ésser humà i el medi, d’impagable valor, no només per a recordar, sinó per mantenir
i emprendre en el futur.

El samurai va ser fet presoner pels seus enemics i tancar a un calabós. Aquella nit no podia dormir,
perquè estava convençut que pel matí el torturarien cruelment. Llavors, recordà les paraules del seu
mestre zen: “El matí no és real. L’única realitat és el present”. De manera que va tornar al present...
I es va quedar dormit.
L’home en el que el futur ha perdut la seva influència es sembla al ocells del cel i al lliris del camp.
Fora preocupacions pel demà. Viure totalment en el present: vet aquí l’home sant.
Aquestes històries contades pel jesuïta Anthony de Mello, crec que ens poden ajudar aquest any
per celebrar la festa de la nostra estimada Santa Marina. Que cadascú les mediti, si pot i vol, ja que
el seu missatge profund ens ajudarà a donar gràcies a Déu, a Santa Marina i als qui ens envolten.
Passat, present i futur. Tots tres tenen la seva importància, el seu moment en la nostra atenció vital.
I per això, penso que viure el present és el “moment” per fer festa.
Visca Santa Marina i bones festes a tots.
Mn. Julian Escudé Casadó.

Associació de Dones de Pratdip

El 18 de juliol és una d´aquelles dates que no cal marcar al calendari per que no se´ns oblidi, tots
tenim la Festa Major de Santa Marina ben present.
Són dies de festa al carrer, amb la família, els amics i els veïns. Dies de preparatius i d´enrenou dins
i fora de les cases.Tots junts fent poble i gaudint de tots els actes que s´organitzen i en els que tots
col.laborem amb molta il.lusió.
I un any més, la nostra associació us vol desitjar a tots una molt bona FESTA MAJOR !!!
La Cooperativa de Pratdip us desitja unes
Bones Festes de Santa Marina !!!

Associació de Dones de Pratdip

Pratdip 2013 | Pàg. 11

Santa Marina 2013 | Pàg. 10

Dones de Pratdip

cuina mediterrània

CAFÉ SALUDABLE CON
GANODERMA (MEJORA LA SALUD)
Tel. 977 566 077 PRATDIP

cafesaludablepratdip@gmail.com
www.cafepratdip.organogold.com
PÉRDIDA DE PESO, COLESTEROL, AZÚCAR
OBESIDAD, DIABETES, PRESIÓN ALTA,
Enfermedades: cardíacas, renales,
autoimunes, hepáticas, sc, aVnIcHer
estreñimiento, migrañas, asma, herpes,
alergias, huesos, gastritis….

Jaume II núm 1, local 2
43892 L’Hospitalet de l’Infant TARRAGONA
T 977 823 812
F 977 823 797
info@autocarsllosa.cat
www.autocarsllosa.cat
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Port Esportiu, local 16
HOSPITALET DE L’INFANT
Tel. 977 820 373

PERRUQUERIA MONTSE
Montserrat Rovira Margalef
C. Onze de Setembre 25
43891 VANDELLÒS
Tel. 977 324 341
Mòbil 686 065 720

PLATS COMBINATS
TAPES
ENTREPANS
MENJAR PER EMPORTAR...

Plaça Miramar
43300 Mont-roig del Camp (Tarragona)
Tel. 977 837 046
barplaca@gmail.com
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C. de Santa Marina 25 · PRATDIP
Tel. 977 566 102

Un any més, i com no, ja tenim les festes de Sta. Marina aquí, unes dates
esperades durant tot l’any, per a gaudir amb tota la familia i els amics. Des
de l’Associació de la Gent Gran, us animem a participar en aquestes boniques
festes en honor a la nostra Patrona Sta. Marina.
Us deistjem molt bona festa major!!!

Tel. 977 838 343
C. Colom 15
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
La junta de la Gent gran

Ctra. T-323. Km. 2
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
Tel. 652 149 271
www.parkingcaravaning.com
info@parkingcaravaning.com

Es prega NO APARQUEU els vostres vehicles
als carrers indicats:
Av. de Catalunya | C. de les Escoles | Plaça de l’Església
No porteu vestits de roba sintètica
Si us plau, tanqueu les finestres i cobriu els vidres

JOSEP ROVIRA • JARDINERS
PODA D’ARBRES
MANTENIMENT DE JARDINS

Mòbil: 649 110 086
PRATDIP
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Recomanacions Correfocs

P
U
B
MUSICAL

NOLLA BENAVENT
Reformes completes de cuina i bany
Portes | armaris | baranes
Fusteria i decoració en general
C. de General Prim n. 29
Tel. i fax 977 360 373
43850 CAMBRILS (Tarragona)
fusterianolla@gmail.com
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C. Hospital, 5-7
Tel. 977 417 405
43746 TIVISSA
(Tarragona)

Fotografies
Calçotada

Bar Casal
“Manovet”

Av. Catalunya, 49 baixos
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 179 455 · Fax 977 179 005
Mòbils 619 301 200 / 630 273 204

Pratdip 2013 | Pàg. 21

Santa Marina 2013 | Pàg. 20

Avda. Catalunya, n. 9
(Pratdip)
Tel. 696 624 610 · 977 566 361
(Josep)

Grup de Bitlles
Grup de Bitlles

REVISTA L’OLIVÉ
Per tota la Ribera d’Ebre,
Terra Alta i Priorat

El Grup de Bitlles
de Pratdip
us desitja unes
Bones Festes de Santa Marina!

Els amics del
Centre de Dia us
desitgem una
Bona Festa Major!

C. Fatges 3 | 43891 Vandellòs
Tel. 609 096 197
info@lesatxes.org | www.lesatxes.org
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La revista gratuïta que
está de moda!

Anjuba
Anjuba

Aquest any, el nostre club ciclista ha estat present en moltes de les proves importants de ciclisme
que tenim arreu.

Els nostres nois son presents en proves de carretera, btt, triatló, proves de llarga distància, viatges
cicle turistes, etc.
La qüestió es sortir a pedalar sense parar. Cadascú a la seva però tots a una.
No es pot parar per que sinó després costa engegar.
Des del club ciclista Pratdip l’Anjuba us animem a donar pedals i aprofitem per desitjar-vos unes bones festes de Santa Marina.2013.
Força bici !!

Pratdip 2013 | Pàg. 25

Santa Marina 2013 | Pàg. 24

El Club de Patinatge Pratdip us desitja Bones Festes!

Programació
Programa de Festes de Santa Marina 2013
DIMECRES 17 DE JULIOL

DIVENDRES 19 DE JULIOL

19.00h Repic de campanes i tronada per iniciar la Festa Major.

19.00h PARTIT DE FUTBOL INFANTIL Al Camp de

A continuació

22.00h CORREFOC pels carrers del poble amb el Ball de Diables de

des del balcó de l’Ajuntament
PREGO DE FESTES a càrrec de JOHAN CRUYFF,
un dels millors futbolistes de la història i gran
entrenador.

la Ventosa.

Pratdip i el Ball de Diables de Cambrils “ La Farnaca”.
(S’ha de mirar recomanacions de correfoc i restriccions d’aparcament.)

Acompanyament del pregó de festes amb la
XARANGA SUQUET CALERO.

Al finalitzar... BERENAR –SOPAR organitzat per l’Associació de
Dones i Patronat de Santa Marina a l’ Arrabal de les cases noves.
(Cal passar a recollir el tiquet a la oficina de turisme fins dilluns 15 de juliol)

18.30h

ROMIATGE I OFRENA FLORAL EN HONOR A SANTA
MARINA. Es sortirà des de la plaça de l’Església.
L’Hotel Mas Mariassa oferirà un lleuger avituallament als romeus i
romeves.
A l’arribar, OFRENA FLORAL I MISSA a l’Ermita de Santa Marina
oficiada per Mn. Julià.

21.30h SARDINADA POPULAR.
Seguidament actuació de TONI ALBÀ amb
l’Espectacle AUDIÈNCIA I-REAL.
Preu: 10 E (Cal recollir el tiquet a l’oficina de turisme
fins dilluns 15 de juliol)

00.00h

NIT JOVE Amb l’Orquestra ALLIOLI, PEPET I MARIETA
i desprès continuarà la festa amb la mateixa Orquestra. Finalitzarà la
festa al Bar del Casal.
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DIJOUS 18 DE JULIOL

Programació
Programa de Festes de Santa Marina 2013

DISSABTE 20 DE JULIOL

DIUMENGE 21 DE JULIOL

11.00h a 17.00h

11.30h BALLADA I AUDICIÓ DE SARDANES a l’Ermita de Santa

PARC INFANTIL per a tota la mainada!
(amb inflables i parc aquàtic)

18.00h

Espectacle de carrer amb
LA GRAN FAMÍLIA

20.00h

Concert de Tarda amb
l’Orquestra CIMARRON

Marina a càrrec de la COBLA CIUTAT DE REUS.

12.00h SANTA MISSA a l’Ermita de Santa Marina. Al finalitzar es
continuarà amb la BALLADA DE SARDANES i seguidament s’oferirà
un VERMUT PER A TOTS ELS ASSISTENTS.
18.00h

BALLADA DE GEGANTS pels carrers dels poble amb la
colla gegantera DEL BARRI DE DALT PITOTA I PITOT de Mont-roig
del Camp.

00.00h BALL DE NIT amb
l’Orquestra CIMARRON.
A la mitja part es repartirà cava i galetes
per a totes les taules.
A LA MATINADA,

XARANGA pels carrers del poble amb

20.00h Actuació de la Companyia TALIA TEATRE al poliesportiu
amb l’obra BOING-BOING.

Les taules del ball de nit del dissabte 20 de juliol es podran reservar
divendres 12 de juliol a Cal Perot de les 20:00 h a les 21:30 h.
També es podran adquirir a partir de dilluns dia 15 de juliol, a les
oficines municipals. El preu de la taula i 6 cadires és de 12 €.
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SUQUET CALERO.

Poesia
Les nostres poeteses

ROSES BLANQUES I VERMELLES

VESTIDA DE GEBRA

Roses blanques i vermelles
collides al nostre hort
i el perfum que llencen
és d’agradable olor,
i per no marcir-les
de la calor del món
els he posat aigua
de la nostra font.

Blancor de rosada caiguda del cel,
ruixim de glaç, amorosint la terra.
De fulgents mantells s’han vestit els camps,
clara és la nit, quan hi ha llum de gebra.

Roses blanques i vermelles
que floreixen tot l’estiu
al gerro fressejant
d’un bronzit joliu
així brunzint sempre
de felicitat
les roses voldria
amb ton son esclat.
L’aigua és la que canta
dins al gerro nou
i el perfum que llencen
és l’amor que el mou.

Bones Festes!

Esclafir no gosa la rosa d’hivern,
que des de sa branca observa encongida,
be prou no en sabia de fred ni de glaç,
la seva impaciència podria ferir-la.

Orfe és la rosa de tot el jardí
que amb plena hivernada ha avançat sa florida,
sense adonar-se que el sol de febrer,
no és d’abrilada, ni és rialler.

Trèmula poncella de rosa s’hivern
vestida de blanc amb mantell de gebra,
tímida esguarda a meitat capoll,
del sol la moixaina, mostra’n sa bellesa.

Un altre any arriben les festes de Santa Marina i l’Agrupació
de Defensa Forestal de Pratdip vol desitjar a tot el poble
que les disfruti d’allò més, amb tota l’alegria i bon humor
que caracteritza el poble.
Cal participar en tots els actes que es fan ja que per això hi
ha un grup de gent voluntària que els organitza.

Roses blanques i vermelles
tenen gran significat
les blanques són el signe
de la puresa i la pau
i les vermelles
son el símbol de l’amor
i ha tot el món les més belles

Tant gran fou el desig, formosa rosa,
amb mostrar ta immaculada jovenesa,
què amb ple hivern, vols cercar la primavera?
Què no saps que sols ella és qui transforma
amb rosada, la blancor i fredor de la gebrada?

Roses blanques i vermelles,
Pratdip, maig de 2013
Enriqueta Marlès.

Vestida de gebra
Pratdip, març 2013
Antonieta Cugat

Donem-los el nostre suport!
Bones Festes de Santa Marina!!!
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE PRATDIP
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Com que l’aigua és fresca
m’han fet un somris
com qui diu mireu-les
que l’ha fet feliç

La Junta de la Societat de caçadors de Santa
Marina, us desitja que passeu una molt bona Festa
Majorplena de festa i diversió.
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Fotografies
Fotografies

La Comunitat de Regants reb amb molta alegria
la Festa Major.
Ens sentim afortunats de gaudir d’aquets dies de
benestar, d’aquestes activitats que generen bons
sentiments a tot el poble de Pratdip.

SERVEIS:
• Atenció Farmacèutica
• Ortopèdia
• Servei SPD
• Homeopatia
• Dietes personalitzades
• Fitoteràpia

• Toma de tensió arterial
• Dermofarmàcia
• Control glucosa en sang
• Fórmules magistrals
• Test d’embaràs
• Veterinària...

Bona Festa Major 2013!!!

El farmacèutic vetlla per la seva salut!
BONES FESTES!
Av.Catalunya, 23 · 43320 PRATIP
Tel. 977 566 038 · 659305481 (whatsApp)
rolive@coft.org

Des de Batadip Batucada volem felicitar les Festes
Majors de Santa Marina a tot el poble.

Així que com solem dir:
BONES FESTES, SALUT I RITME!!!
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Volem fer que aquest poble sigui més especial del que
ja és, que la gent s’ho passi bé i gaudeixi de totes les
activitats que es duran a terme al llarg d’aquests dies.

PRATDIP 2.0
Les noves tecnologies d’Internet aplicades al turisme han
canviat durant els últims anys. En les tendències del mercat
turístic i les estratègies de promoció, internet s’ha convertit
en la principal eina per part dels turistes i visitants, fent del
turisme un dels sectors amb més volum d’activitat a la xarxa.
Davant aquest canvi l’Oficina de Turisme de Pratdip vol posar-se al dia amb les noves tendències i és per això que hem
posat en funcionament una nova pàgina web sobre Pratdip
dedicada al turisme, la promoció econòmica i a la dinamització cultural del poble. Podreu visitar la nova web a www.
pratdipturisme.com i entrarà en funcionament per les festes
de Santa Marina.
La principal característica de la nova web serà l’ús de les
noves eines 2.0 com són Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Minube, etc. per a la promoció turística i cultural, així
com la participació dels agents públics i privats que així ho
desitgin.
Us convidem a tots a participar-hi! La vostra implicació és la
clau.
Bones Festes de Santa Marina!
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Carnaval

Fotografies

Fotografies

Entreteniment
Per passar un ratet

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES
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MOTS ENCREUATS

SOPA DE LLETRES

SUDOKU
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Fotografies

Comissió
Comissió de Festes de Pratdip

Un altre any ja ens ha passat i no ens hem adonat, ja hi tornem a ser, ja les tenim aquí!!!
Les nostres festes esperades en honor a la nostra Patrona Sta. Marina!!

Amb molt d’esforç, temps i il·lusió, tota la comissió de festes ha intentat fer el millor
possible per a disfrutar d’uns dies de goig amb tota la gent, els amics, coneguts,
familiars,... Poder gaudir d’unes festes amb tot el poble, i també com no, juntament
amb totes les entitats que de forma desinteressada, també fan possible l’organització
d’aquestes.
I com no,volem agrair a les persones que ens han ajudat durant tots aquests anys
formant part de la Comissió de Festes. Gràcies per tot l’esforç realitzat!!!
Esperem que durant aquests dies, gaudiu del nostre poble, de la nostra Ermita, i sobretot que “xaleu” moltíssim de la festa major!!

Us recordem que la Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de festes atenent a les necessitats del moment.
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VISCA SANTA MARINA!!!
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Fotografies
Fotografies pel record

Cal Manescal
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Apartaments turístics rústics

Avinguda Catalunya 2 · PRATDIP
Tel./fax: 977 566 149
www.calmanescal.com
calmanescal@yahoo.es

|

636 021 880

Bones Festes!!!

