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A L’AGOST, ACTIVA’T AL PRAT

Divendres 2 d’agost l’exposició d’eines i estris
antics “Una mirada al passat. Te’n recordes?”
donarà el tret de sortida a les activitats
programades a l’Agost Activa’t al Prat. L'exposició
ha estat muntada per Carlos Huesca, de la masia
rural La Massona i estarà oberta de dilluns a
divendres de 10 a 1 fins el dia 16 d’agost .
L’exposició és a l’Ajuntament i l’entrada és lliure.
Les activitats continuaran dissabte 3 amb un
concert a Art a Pratdip, el taller de la pintora
Carme Bassa, també amb entrada lliure, i una
xocolatada amb havaneres organitzada per la Gent
Gran de Pratdip diumenge 4 (es pot recollir el
tiquet a l’Oficina de Turisme fins divendres 2
d’agost per 3 euros).
La setmana vinent serà completa, amb xerrades,
concurs de pintura, tallers de balls llatins, la
caminada al tardet i la gimcana del Dip, un conjunt
de proves per a trobar els millors caçadors de dips.
Campionat de bàdminton, música jove amb DJ, la
desena edició del concurs de Cassola de Tros,
demostració del Ball de Diables amb participació
dels més petits, taller de batuca, sortida a la platja
en btt i sopars populars completen el cicle
d’activitats que faran que passem un mes d’agost
d’allò més entretingut. A més, està pendent de
confirmar el dia del tast de vins que organitza
l’Agrobotiga de Pratdip.
Per a l'organització dels diferents actes s’ha
demanat la col·laboració de les entitats i persones
interessades que enguany han respost molt
positivament amb noves iniciatives i més activitats.
Cal donar les gràcies especialment a les noies del
casal que han donat un bon cop de mà per a fer que
l’Activia’t sigui possible.

SORTIDA A
L’HÍPICA
Els nens del Casal d’Estiu
s’inicien en l’equitació
Els nens del Casal d’estiu aquest
matí han gaudit més que mai a
l’hípica Rancho las Rocas on han
pogut muntar a cavall i en pony.
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Un agost ple d’activitat

