
1 d’agost, divendres  

Tot el dia: Inauguració Centre Horus Pratdip. Durant tot el dia els nens del po-
ble tindran l’entrada gratuïta (cal agafar tiquet a l’Oficina de Turisme). 
Camí de Pratdip a Colldejou, km 1’2. 

21:00 L’hotel Mas Mariassa organitza un Sopar-concert amb el grup “The 
Dips”. Cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme o bé al mateix hotel fins 
dimecres 30 de juliol. Preu per persona 25€. Places limitades. 

2 d’agost, dissabte 

20:00 Xerrada “l’Àfrica desconeguda. Etiòpia sud” a càrrec del Dr. Pere Iglesi-
as. A la Sala Polivalent del Casal Municipal. 

3 d’agost, diumenge  

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 l’Ajuntament. El preu del tiquet és de 
2 €. Es poden agafar tiquets fins divendres 1 d’agost. 

A continuació cantada d’havaneres amb el grup Balandra.  

4 d’agost, dilluns 

18:00  Demostració Tupperware. Recipients hermètics per emmagatzemar, 
cuinar i transportar aliments. A càrrec de Mª Elena Figueres. Lloc: Sala 
Polivalent. 

19:00 Inauguració de l’exposició de pintura dels artistes Maria Gruàs, Felix Solé 
i Jacques Roy Canal). Lloc: Sala d’exposicions de l’Ajuntament. L’expo-
sició romandrà oberta fins el dia 8 d’agost de 18 a 20h. Entrada lliure. 

5 d’agost, dimarts 

19:00  Futbol. Triangular de futbol de totes les categories. Organitza: Àrea 
d’Esports Pratdip. Lloc: per determinar. 

 

6  d’agost, dimecres  

18:00  Taller de manualitats Fem mocadors de seda al poliesportiu. Afora-
ment limitat. Preu: sòcies 2€, no sòcies, 4€. Cal agafar el tiquet a l’Ofi-
cina de Turisme fins dilluns 4 d’agost. Organitza: Associació de Dones 
de Pratdip. 

7 d’agost, dijous  

19:00 Vols aprendre a tocar Batuca? doncs aquesta és la teva oportunitat. 
Vine a la plaça de l’Església i te n’ensenyarem al Taller de percussió. 
Organitza: Batadip Batucada.  

8 d’agost, divendres  

19:00   Iniciació al tast de vins amb el Celler de Capçanes. Lloc: Casal Municipal. 
Aforament màxim 20 persones. Cal apuntar-se a l’Agrobotiga. Preu 3€. 
Organitza: Agrobotiga de Pratdip. 

9 d’agost, dissabte  

19:00 Presentació del llibre La cuina de les Terres de Mestral. Receptari de 
Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant elaborat per la 
Fundació Alícia. A la Sala Polivalent del Casal Municipal. 

21:00 Mussols Esverats. Sortida nocturna en bicicleta. Es sortirà de davant 
del poliesportiu. Organitza el Club ciclista L’Anjuba. 

11 d’agost, dilluns  

21:30    Llàgrimes de Sant Llorenç. Sortida per veure la pluja d’estels des de la 
Miranda de Llaberia. Arribada amb cotxes particulars a la Miranda. 

 

12 d’agost, dimarts  

19:00  Linedance & country Tallers de ball en línia a càrrec del Pere i l’Alícia 
al poliesportiu. Entrada lliure. Organitza l’Associació de la Gent Gran 
de Pratdip. 

22:00 Demostració del Ball de Diables a càrrec dels més petits que vulguin 

provar el que es sent fent de Diable. Davant de l’Ajuntament.  

13 d’agost, dimecres   

17:00 a 20:00 Taller de Cuina Creativa a Mas Mariassa. Cal inscripció prèvia 
a l’Oficina de Turisme. Aforament limitat. Preu: sòcies 2€, no sòcies, 
4€. Organitza: Associació de Dones de Pratdip. 

14 d’agost, dijous  

Exposició Visions del patrimoni al Baix Camp. Lloc: Sala d’exposicions de l’A-
juntament. L’exposició romandrà oberta de dilluns a divendres en 
horari d’atenció al públic (de 10 a 14) fins divendres 22 d’agost. 

19:30 La Comissió de Festes i els Amics de la Muntanya de Pratdip organit-
zen l’11a. Caminada popular al tardet. Al finalitzar s’oferirà sopar als 
valents que hagin acabat el circuit al poliesportiu. Les inscripcions es 
faran a l’Oficina de Turisme fins el dimarts 12 d’agost. La sortida serà 
des de davant del Poliesportiu. Preu pendent de confirmar. 

17 d’agost, diumenge  

13:00 11a. Edició de la trobada 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 dimecres 13.  

18 d’agost, dilluns  

18:00  Campionat de Bàdminton al poliesportiu.  Organitza: Àrea d’Esports 
Pratdip. Contacte, Anna Rovira.  

19 d’agost, dimarts   

19:00  Linedance & country. 2a edició del Taller de ball en línia a càrrec del 
Pere i l’Alícia al poliesportiu. Entrada lliure. Organitza l’Associació de 
la Gent Gran de Pratdip. 

                Al finalitzar, demostració de balls. 

20 d’agost, dimecres   

18:00  Taller de manualitats Bijuteria amb argila polimèrica al poliesportiu. 
Aforament limitat. Preu: sòcies 2€, no sòcies, 4€. Cal agafar el tiquet a 
l’Oficina de Turisme fins dilluns 18 d’agost. Organitza: Associació de 
Dones de Pratdip. 

21 d’agost, dijous  

22:00   Pujada nocturna a la Dòvia.  Els nens del Casal d’Estiu faran la pujada a 
la Dòvia de nit. Cal que portin llanternes. Trobada davant del bar Ca la 
Tati. 

23 d’agost, dissabte  

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 21 d’agost. El preu del tiquet és de 4€.   

28 d’agost, dijous   

19:30   Presentació del llibre Ser o no ser catalans a càrrec del seu autor Toni 
Albà, a la Sala Polivalent del Casal Municipal. 

30 d’agost, dissabte   

21:30 Sopar Popular d’Estiu al poliesportiu. Organitzat per la Fundació Santa 
Marina. Cal apuntar-se per colles a l’Oficina de Turisme fins dilluns 25 
d’agost. El preu del sopar s’informarà més endavant.  

Organitza:      

, 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·labora: Àrea d’Esports, Comissió de Festes, Associació de Dones, Associació de la Gent Gran, Ball de 

Diables, Fundació Santa Marina, Batadip Batucada, Penya ciclista l’Anjuba, Agrobotiga de Pratdip,  Pere 

Iglesias, Mas Mariassa, Pere i Alícia, Maria Gruàs, Jaques Roy, Felix Solé, Elena Figueres, Casal d’estiu. 

Agraïments: totes les persones i associacions del poble que fan possible l’Activa’t 


