PRATDIP NEWS

Nº 50 Desembre 2013

FESTES DE NADAL A PRATDIP

Ja s’atansen les festes més esperades per la canalla, les festes de Nadal. És per això que al poble
s’han preparat tot un conjunt d’actes per a fer que siguin dallò més divertides. A continuació us
posem tota la informació:
Dia 24 desembre: durant tot el dia, visita als pessebres participants al concurs. A les 21 h. Missa
del Gall.
25 desembre Nadal: a les 11 h. Missa de Nadal; a les 7 de la tarda, Ball de Nadal amb
l’orquestra FAN FAN SHOW a la Sala Polivalent.
26 desembre Sant Esteve: a les 11 del matí missa de Sant Esteve; al finalitzar arribarà el
Patge Reial al Casal per recollir les cartes dels nens per portar-les als Reixos. A les set de la
tarda, a la Sala Polivalent, els nens i nenes del Prat podran fer cagar el Tió.
29 de desembre: a les 11 del matí, missa de la Sagrada Família.
31 desembre Revetlla de Cap d’Any: a 2/4 de deu, Revetlla amb sopar i ball amb l’orquestra
ATALAYA.
1 de gener Any Nou: a les 11 h. es celebrarà la Missa d’Any Nou a l’església parroquial.
5 de gener, Nit de Reis: al tardet arribaran els Reis Mags d’Orient per portar els regals als nens i
nenes. A l’arribar es dirigiran a l’Església per adorar al Nen Jesús. Un cop hagin adorat, aniran a
la Sala Polivalent per repartir els regals entre els nens.
6 de gener Reis: a les 11 del matí, es celebrarà la Missa de Reis.

CONCURS DE PESSEBRES 2013
Un any més l’Ajuntament de Pratdip organitza un concurs
de pessebres entre els habitants del poble. Els participants
han de comprometre’s a mostrar el pessebre a tothom que
el vulgui veure durant el dimarts, 24 de desembre. Les
inscripcions es podran fer a les Oficines Municipals fins el
dia 23 de desembre, a les 14.00 hores. El primer premi
està dotat amb 50 euros, 40 el segon i 30 el tercer.
L’entrega de premis tindrà lloc el dia de Nadal durant la sessió de ball. El jurat estarà format per 6
membres, un representant de l’Ajuntament, un representant de l’AMPA, un representant de
l’Associació de Dones, un representant de la Gent Gran, un representant de la Comissió de Festes i
un representant del Ball de Diables de Pratdip i passarà a veure els pessebres participants el dia 24
de desembre, a les 5 de la tarda.

RECORDEU!
Diumenge 15 es farà un esmorzar solidari
amb la Marató de TV3 per recaptar fons per
a les malalties neurodegeneratives al
poliesportiu. Hi haurà partits de futbol,
master class de zoomba amb donació
d’aliments, jocs per la canalla, bitlles i venta
de bijuteria feta per les dones de
l’Associació de Dones de Pratdip.
No hi falteu!

ESCOLA SANTA MARINA
Aquest dimecres vinent dia 18, els alumnes de
l’Escola Santa Marina faran una representació de
Nadal a la Sala Polivalent a les 14:30. L’entrada és
lliure. Així mateix, aquesta setmana s’ha fet el fòrum
final d’Escoles verdes on l’escola Santa Marina ha
presentat el projecte “Pratdip poble de llegenda” amb
un important èxit.
La setmana passada l’Escola va visitar Polònia en el
marc dels actes del projecte Comenius.
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Les entitats del poble organitzen diferents
actes per celebrar les festes de Nadal

