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LA NIT MÉS CURTA DE L’ANY
Diumenge 23 revetlla de St. Joan
Diumenge 23 per la nit, és tradició a Catalunya
celebrar la revetlla de Sant Joan. A Pratdip es celebra
fent una foguera i una demostració pirotècnica a càrrec
del Ball de Diables de Pratdip. El que no pot faltar per
celebrar la festa són els petards, la coca i el cava.
Recordeu que hem de tenir precaució amb els petards
per tenir una revetlla més tranquil·la.

El proper dissabte 22 de juny es
celebrarà el III Festival anual de
patinatge de Pratdip al Poliesportiu a
les 7 de la tarda. L’entrada és gratuïta i
tothom que ho vulgui hi pot assistir. Al
festival hi participaran diferents clubs
de patinatge a més de l'amfitrió, el Club
Patinatge de Pratdip, com el club de
Massalió, el d’Horta de Sant Joan, el de
Xerta, el de Benissanet i el de
Castellvell.

FRUITS DE LA TERRA
Fira de promoció producte local
El cap de setmana del 5 i el 6 de juliol, es celebra la 2a edició
de la Fira de Producte Local i Fruits de la Terra, organitzada
per la MIDIT. En aquesta fira hi participen diferents entitats
del poble, i sota el lema 'Vine i tasta la terra!', els assistents
podran adquirir un pack de quatre tastos de vi, una copa i el
respectiu portacopes, al preu de 6 euros. La fira es farà a la
plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, de 6 de la tarda a
la 1 de la matinada. El dia 5 hi haurà l’actuació de la 'Small
River Bass Band', de música Dixie, i el dissabte 6 Festa Ball,
en motiu del 25è aniversari de Ràdio Hospitalet.

ACABA L’ESCOLA
COMENÇA L’ESTIU
El divendres 21 acaben les classes per aquest curs, cosa que vol dir que pels nens i les nenes
comença l’estiu! La celebració del final de curs es farà diumenge 23 amb un dinar a l’escola amb
els nens i els pares.

Edita: Oficina de Turisme de Pratdip. Pl. de l’Església, 1. 977 566 388. turisme@pratdip.cat www.pratdip.cat

FESTIVAL DE PATINATGE

