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NADAL A PRATDIP

El poble es mobilitza per festes. Molts són els actes que faran que el Nadal sigui una festa d’allò
més entretinguda, tant pels protagonistes, els nens, com pels més grans.
El Nadal és un temps de tradició, començant per la Nit de Nadal amb el «Caga Tió», on els nens i
nenes canten i fan cagar el Tió. També a les 9 de la nit es farà la Missa del Gall a l’església
parroquial. El mateix dia 24, l’Agrobotiga de Pratdip, sortejarà un pernil i durant tot el dia es farà
degustació de torrons i moscatell. El 25 de desembre és el dia de Nadal, i ja se sap, per Nadal,
cada ovella al seu corral, menjar amb la família i llargues
sobretaules. La missa serà a les 11 i a les set de la tarda la
Comissió de Festes organitza el ball de Nadal a la Sala
Polivalent. El 26 Sant Esteve, la missa serà a les 11 i quan
acabi, arribarà el Patge Reial per recollir les cartes dels nens per
portar-les als Reixos. A la tarda, a la Sala Polivalent, els nens i
nenes podran fer cagar el Tió Solidari de la Comissió de Festes.
El dia 31, la Nit de Cap d’Any, on es dóna la benvinguda al
nou any, la Comissió de Festes organitza una revetlla amb sopar
i ball. El primer de l’any, Any Nou, la missa serà a les 11. La nit
del dia 5 de gener és la millor i més màgica per als nens, la Nit
de Reis, on rebran, si s’han portat bé, molts regals. El dia 6 es
celebra el dia de Reis amb una missa a les 11 del matí.

FESTIVAL DE NADAL
L’escola i la llar d’infants preparen el festival
Com cada any, des de l’escola i la llar d’infants,
s’organitza un festival per celebrar el Nadal, on els nenes
i les nenes fan representacions i actuacions. El festival es
farà el dimecres 19 de desembre a les 14:30 a la sala
polivalent. Hi esteu tots convidats.

Nens de la llar d’infants durant una actuació.

CONCURS DE PESSEBRES 2012
Com ja ve sent tradició, l’Ajuntament organitza el concurs anual de pessebres. Pot participar-hi
tothom que ho vulgui. Cal apuntar-se a la recepció de l’Ajuntament fins el dia 21 de desembre. Els
pessebres que es presentin a concurs, han de mostrar-se durant el dia 24 a aquella gent que vulgui
veure’ls. El jurat, format per diferents membres de les associacions del poble, passarà a valorar-los
el mateix dia 24 a la tarda. El pessebre guanyador tindrà un premi de 50 euros, el segon 40 i el
tercer 30 euros. L’entrega de premis es farà el dia 25 durant el Ball de Nadal. Animeu-vos!

Tancat per vacances
Us informem que entre els dies 17 de desembre i 7 de gener,
ambdós inclosos, l’Oficina de Turisme estarà tancada.
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Diversitat d’actes per
celebrar les festes de Nadal

