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Aquest cap de setmana es prepara una bona festa a Pratdip ja que celebrarem les festes de
Sant Antoni juntament amb la primera edició del Mercat Medieval.
Els actes començaran divendres 17 a les 5 de la tarda amb la inauguració del Mercat
Medieval a la plaça de l’Església. Comptarà amb la presència de l’Il·lm. Sr. Joaquim
Calatayud Casals, president del Consell Comarcal del Baix Camp. A continuació, cercavila
d’animació medieval i recorregut pels carrers del nucli antic per visitar el mercat.
A dos quarts de dotze de la nit, concert amb el grup XEIC, al poliesportiu (5 €).
Dissabte 18 de gener, mercat medieval de les 10 del matí a les 10 de al nit.
A 2/4 de 10 petards per a despertar "al personal". A continuació Xaranga matinera per a
"Calentar motors". Acabarà al bar Casal on es farà xocolatada amb coca. Al mateix Casal, a
les 11, taller smedievals per a la mainada que es repetiran a les 5 de la tarda.
A 2/4 d’una, trobada a "Cal Tomaset", i a continuació professó fins a l’església amb el patró
Sant Antoni, missa i benedicció de coques i animals. Seguidament a la Sala Polivalent
venda de coques de Sant Antoni i Ball de Vermut.
A les 6 de la tarda cercavila d’animació medieval pels carrers del nucli antic i a les set, ball
de tarda, sopar popular i ball de nit amb l’orquestra Quarts (preu tiquet sopar i balls 10 €).
Diumenge 19, de les 10 del matí a les 8 de la tarda, Mercat Medieval pels carrers del nucli
antic.
A les 10 esmorzar popular a base de pa amb tomaca i llonganissa o arengada al poliesportiu.
Al mateix poliesportiu, a les 11, tallers medievals per als més petits que es repetiran a les
cinc de la tarda.
A les 12 i a les 6 de la tarda, cercavila d’animació medieval pels carrers del nucli antic.
Durant els dies del Mercat, demostració d’oficis antics al carrer Muralles, atraccions per a la
mainada, passejades en ponis de la Hípica Rancho las Rocas i exhibició d’aus i utensilis de
cetreria a càrrec del Centre Horus de Pratdip. També podreu gaudir de zones per menjar i
beure alguna cosa a més dels bars i restaurants del poble.
Us esperem a tots, no us ho podeu perdre. I recordeu, si us animeu, us podeu vestir d’època
per ambientar el mercat i sentir-vos encara més en l’edat mitjana.
L’oficina de Turisme romandrà oberta durant els dies del Mercat.
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