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SANT ANTONI 2013
Dissabte 19 i diumenge 20 de gener es
celebrarà la festa de Sant Antoni, la festa
Major d’Hivern. La Comissió de Festes amb
la col·laboració del Ball de Diables de
Pratdip organitza tot un seguit d’actes per a
que ens ho passem d’allò més bé. El dissabte
19 a dos quarts de deu del dematí comença
la festa amb una tronada pels carrers del
poble, a les 10, esmorzar popular al Casal
Jocs amb animals l’any passat.
per a tothom amb xocolata desfeta i coca.
A dos quarts d’una, trobada a cal Tomaset per iniciar la processó amb St. Antoni fins a
l’església, acompanyats per la xaranga. A l’arribar a l’església, missa en honor al sant i
benedicció de coques i animals. Seguidament, concert de vermut i venda de coques a la Sala
Polivalent. A les set de la tarda, ball de tarda amb l’orquestra Clau de Sol. Es pot comprar el
tiquet pel ball de tarda, sopar i ball de nit per 8 euros.
Diumenge 20 de gener, a les 10 del matí, esmorzar popular al poliesportiu a base de pa torrat,
llonganissa o arengada. El preu són 5 euros i cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme fins el dijous
17 de gener. Després de l’esmorzar, espectacle d’animals per a la mainada. A la tarda, a les 6,
espectacle de jotes a càrrec del Centre Aragonès de Castelló a la Sala polivalent.

PROJECTE COMENIUS
L’Escola Santa Marina a Frankfurt
El passat mes de desembre, els membres del
claustre de l’Escola Santa Marina de Pratdip van
viatjar a la ciutat de Frankfurt on van celebrar la
primera trobada del projecte Comenius “…and
they lived happily ever after. European tales and
legends”.
En aquesta trobada va reunir diferents mestres dels països involucrats en el projecte com son
Turquia, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Polònia, República Txeca i Bulgària.
La trobada va servir per intercanviar els treballs i les experiències realitzades durant aquest
trimestre a les escoles de cada país. L’organització va anar a càrrec de l’escola Textorschule
Europaschule de Frankfurt, reconeguda per la seva dimensió europea. La pròxima trobada serà
a Itàlia a principis de març, i a finals del mes de maig, rebrem al poble la visita dels
representants dels diferents països involucrats en aquest projecte europeu.

CARNAVAL, CARNAVAL...
Comença el compte enrere per preparar el Carnaval!
Afanyeu-vos a triar disfresses, fer la carrossa i
practicar la coreografia del ball final. La rua de
carnaval serà el dissabte 9 de febrer.
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