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El cap de setmana passat va celebrar-se la primera 

edició del Mercat Medieval de Pratdip, que malgrat que 

la climatologia no ens va acompanyar, va acabar amb 

un resultat satisfactori. 

Un cop la pluja va parar, les parades van obrir i la gent 

va començar a sortir al carrer per fer una visita al 

mercat. Els carrers del poble es van omplir tant de la 

gent  del  Prat  com  de  visitants,  que  van  gaudir  dels 

ÈXIT DEL MERCAT MEDIEVAL 

Balanç molt positiu de les festes de Sant 

Antoni que s’han fet també aquest cap de 

setmana. Multitud d’actes de festa com 

esmorzars, ball, “passacalles”, etc. han fet 

que la gent del poble gaudís de les 

diferents activitats.  El sopar i ball de 

tarda i nit, amb més de 200 persones, va 

ser l’acte més multitudinari. Tothom que 

va voler va endur-se a casa la típica coca 

de St. Antoni i algun afortunat es va 

endur la coca grossa del Ball. Felicitats 

als organitzadors. 

 

ST. ANTONI TREPIDANT  SANTA ÀGUEDA A PRATDIP 

Ja estan preparats tots els actes que es faran per celebrar 

la festa de les Dones, Santa Àgueda, el dia 2 de febrer. 

L’Associació de Dones de Pratdip ha mobilitzat tots els 

seus recursos per fer de la festa un dels actes més 

importants de l’agenda de Pratdip. La festa començarà a 

dos quarts d’onze amb un esmorzar al Bar del Casal 

Municipal i a continuació els nois i noies de la Batadip, 

acompanyaran a la gent a l’Ajuntament on es farà el 

nomenament de l’Alcaldessa i Regidors del 2014. A 

dos quarts de dues, es farà missa i la benedicció de les 

coques de Sta. Àgueda. Un cop acabada la missa, es 

farà el tradicional dinar de dones a la Sala del Casal 

Municipal amb música i detalls per a les assistents. Per 

assistir al dinar cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme 

fins el dimarts 28 de gener. 

Tot i la pluja, el 1er Mercat Medieval 

de Pratdip va resultar un èxit 

productes que portaven els artesans. La festa es va complementar amb l’animació pel 

carrer i els tallers de manualitats per als més petits. Us deixem amb un recull 

d’imatges per a què gaudiu d’elles. Així mateix us recordem que podeu visitar el 

Facebook de Pratdip Turisme on trobareu un àlbum complet del mercat així com un 

vídeo gravat durant els dies del mercat. Davant la bona acollida per part de la 

població local com pels visitants que ha tingut aquesta primera edició del mercat, ja 

s’està treballant en la pròxima edició. És per això que us animem a participar en la 

seva preparació o fer les vostres aportacions posant-vos en contacte amb nosaltres.  

OBRES AL CASTELL 

A principis d’any han començat la 

segona fase de les obres d’arranjament 

del Castell. En aquesta fase es portaran a 

terme la consolidació dels murs i el 

condicionament de l’estructura per a 

l’accés de visitants. El cost total 

aproximat de l’obra és de 100.000 euros 

dels quals un 78% es finança a través de 

subvencions (Diputació de Tarragona, 

ANAV i Enresa). La finalització de les 

obres i l’obertura del castell als visitants 

està prevista per a finals de març. 

La marxa de muntanya organitzada pel Centre 

Excursionista Reddis ja té data, serà el dissabte 24 de 

maig. Aquest any, amb molta probabilitat, la prova 

puntuarà per a l’Ultratrail del Montblanch a França 

(UTMB), una de les proves de muntanya més dures del 

món i amb més prestigi. Es mantindrà el recorregut de 

l’any passat amb alguna petita variació i s’espera una 

participació major que l’any passat la qual va ser d’uns 

300 corredors.  
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