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SANTA ÀGUEDA
La festa de les dones

CARNAVAL, CARNAVAL
Comença la disbauxa!
Dissabte 9 de febrer es celebra al poble la festa de
Carnaval. A les 6 de la tarda es farà la tradicional rua de
disfresses pels carrers del poble i ball amb sopar al final.
Les comparses oferiran una demostració de les seves
habilitats amb un ball al final de la rua al poliesportiu.
El ball anirà a càrrec de Rudi Orquestra a la sala polivalent
i es pot aconseguir l’entrada al ball amb el sopar per 8
euros (es pot apuntar a l’Oficina de Turisme fins el dijous
7 de febrer). La Comissió de Festes de Pratdip torna a
posar-se mans a l’obra per organitzar una altra activitat per
als pratdipencs.

MAS MARIASSA PREMIAT
Rep el premi del portal d’internet Tripadvisor.es
L’hotel gastronòmic Mas Mariassa****
de Pratdip, ha estat premiat per la major
web de viatges del món, Tripadvisor.
Concretament ha estat guardonat amb el
primer lloc de Catalunya en la secció
d’hotels petits i el vuitè a nivell de tot
Espanya. La web de viatges en la seva
onzena edició atorga els Premis
Traveller’s Choice Hotels per diferents
categories per a establiments de 82 països
en base als comentaries i opinions de
viatgers durant tot un any.
L’entrega de premis es fa avui dijous a
Madrid.
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L’Associació de Dones de Pratdip organitza el
proper cap de setmana la festa de Santa Àgueda,
el dia de les Dones. La festa comença amb un
esmorzar a dos quarts d’onze del matí al Bar del
Casal, a les dotze es va a l’Ajuntament
acompanyats del grup local de batuca «Batadip»
per fer el nomenament de l’Alcaldessa i les
Regidores.
Un cop finalitzat l’acte, processó fins a l’església i missa amb la benedicció de les coques.
Després de missa es farà un dinar per a totes les dones on es repartiran els detalls, amb karaoke i
música per moure l’esquelet.

