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L’ANSOLTA

La cançó de la Castanyera.

Una de les tradicions catalanes més arrelades que
tenim a casa nostra és la celebració de la Castanyada i
Tot Sants. A més, a Pratdip ho celebrem d’una manera
especial, tenim l’ansolta. La tradició al poble diu que
els padrins/es o padrinets/tes han de donar l’ansolta als
seus fillols. Es tracta d’un petit panet que es dóna
juntament amb un tros de botifarra, uns quants
panellets, unes castanyes i uns dolços. Animem a tots
els padrins a conservar aquesta tradició tant pròpia!
El dia 1 de novembre és Tot Sants i és el dia per visitar
els nostres difunts. L’horari del cementiri municipal
entre el 25 d’octubre i el 4 de novembre serà de 8 del
matí a 5 de la tarda, cada dia.

LA CASTANYADA
Dimecres 31 serà un dia de festa gran per celebrar la Castanyada. Durant tot el dia, els nens i les
nenes de l’escola i la llar d’infants celebraran la festa amb moltes activitats diferents. A la tarda,
faran la festa oberta als familiars a l’escola, amb la visita de la Castanyera, jocs i berenar. A la nit,
el Bar Casal celebrarà també la festa de la Castanyada. Hi haurà sopar i música en viu amb en
Marcus. Per més informació podeu dirigir-vos al Josep del Bar Casal.

RALLY CATALUNYA
Arriba l’espectacle del motor

Un dels participants al rally de l’any passat.

Els dies 9, 10 i 11 de novembre tindrà lloc l’edició
número 48 del Rally Racc Catalunya–Costa Daurada.
Enguany passarà pel poble el diumenge dia 11. Les
dues passades seran a les 8:48 del matí i a les 12:53
del migdia. La sortida del tram Santa Marina és a la
carretera T-311 al coll de Fatxes i finalitza a la Torre
de Fontaubella. Més endavant s’informarà dels horaris
i restriccions de trànsit en el tram.

ÈXIT DEL BLOG DE LA
LLAR D’INFANTS ELS DIPS
Més de 5.000 visites ha tingut ja el blog engegat des de la
Llar d’Infants Els Dips. L’intercanvi d’experiències i
informació entre les famílies i el centre és la filosofia que
ha motivat la posada en funcionament d’aquesta eina
interactiva. Felicitats!
Podeu consultar el blog a www.elsdips.blogspot.com.

Captura de la pàgina principal del blog.
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Padrins, ja teniu preparada l’ansolta?

