PRATDIP NEWS

Nº 35 Juliol 2013

Avui comencen les Festes de Santa Marina de Pratdip! A continuació us detallem tot el que
podeu fer aquests dies per passar-ho d’allò més bé.
• Dimecres 17, a les set de la tarda, repic de campanes i tronada per iniciar la Festa, a
continuació, des del balcó de l’Ajuntament, pregó de festes a càrrec de Johan Cruyff.
Acompanyaran el pregó de festes la xaranga Suquet Calero. Un cop finalitzat el pregó,
l’Associació de Dones i el Patronat de Santa Marina, oferiran un aperitiu al poliesportiu.
• Dijous 18, Santa Marina, a dos quarts de set, romiatge i ofrena floral en honor de la santa. Se
sortirà de la plaça de l’Església i l’hotel Mas Mariassa oferirà un lleuger avituallament als
romeus i romeves. A l’arribar a l’ermita, ofrena floral i missa en honor de la santa. A dos
quarts de deu de la nit, sardinada popular i actuació de Toni Albà amb l’espectacle “Audiència
I-real”.
• Divendres 19, a les set, partit de futbol infantil al camp de la Ventosa. A les deu de la nit,
correfoc pels carrers del poble amb el Ball de Diables de Pratdip i el Ball de diables de
Cambrils “la Farnaca”. A la mitja nit, Nit Jove amb l’orquestra All i Oli i el grup Pepet i
Marieta. La festa finalitzarà al Bar Casal.
• Dissabte 20, de les 11 del matí a les 5 de la tarda, parc infantil per a la mainada. A les sis de la
tarda, espectacle de carrer amb La Gran Família i a les vuit, concert de Tarda amb l’orquestra
Cimarrron que també oferirà el ball de nit. A la matinada, xaranga pels carrers del poble amb
Suquet Calero.
• Diumenge 21, a dos quarts de dotze, ballada i audició de sardanes a l’ermita de Santa Marina,
missa i vermut per als assistents. A les sis, ballada de gegants amb la colla gegantera del Barri
de Dalt Pitot i Pitota de Mont-roig del Camp. A les vuit, actuació de la companyia de teatre
Talia, amb l’obra Boing-Boing, al poliesportiu.

LA NOVA WEB DE TURISME
www.pratdipturisme.com
Aquesta setmana entra en funcionament la nova
web de turisme de Pratdip. En aquesta podreu
estar al corrent de totes les novetats que es
porten a terme al municipi així com dels serveis
que hi podrem trobar.
La web ens permetrà interactuar amb els usuaris
de forma constant atès que els continguts aniran
variant depenent dels actes i activitats que es
portin a terme. Així mateix, obre les portes a les
xarxes socials fet que també permetrà una major
interacció amb la gent.
S’amplien d’aquesta manera els canals de
promoció del poble, que farà que arribi a un
major número de gent, convertint-se en una
plataforma molt directa d’arribar al públic, atès
que actualment, la xarxa esdevé el principal canal
de promoció turística existent. Us convidem doncs a visitar-la i a fer-hi aportacions per a fer-la
més gran i participativa.
Recorda: Pots seguir tota l’actualitat del poble a través de les xarxes socials a www.facebook.com/pratdipturisme; i al
Twitter i Instagram, ens trobareu amb el pseudònim @pratdipturisme.
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