PRATDIP NEWS

La setmana passada, els nens i nenes de la
llar d’infants els Dips, van visitar el centre
d'Interpretació de la Serra de Llaberia per
escoltar la llegenda del Dip i anar a buscarlos pel poble. Cada any ens visiten però
cada any és diferent. Ens ho vam passar
genial!

AMB LA CALOR,
A LA PISCINA!
Ara arriba la calor, l’escola s’acaba ja i només
ens falta la piscina. Dimarts vinent, Sant Joan,
obrirà les portes la piscina municipal de
Pratdip. La piscina romandrà oberta cada dia
de 11 del matí a 7 de la tarda. Recordeu que
podeu fer el vostre abonament a l’Oficina de
Turisme.

INCENDIS

ÈXIT DE BALL
Cada divendres a les 7 de la tarda, hi ha una
cita que els balladors no es perden per res.
Des del mes d’abril, l’Associació de la Gent
Gran de Pratdip organitza classes de ball per
a tothom que tingui ganes de passar-ho bé. La
convocatòria ha estat un èxit i actualment hi
ha al voltant d’una vintena de persones que
participa de les classes de ball, on a més
d'aprendre coreografies i fer esport, s’ho
passen d’allò més bé!
I per demostrar com de bé ho fan, s’està
organitzant una petita demostració dins dels
actes d’”A l’agost, Activa’t al Prat”.

Amb la calor arriba també el risc d’incendi
forestal. Davant l’amenaça d’incendis
forestals us demanem que extremeu les
precaucions i minimitzeu el risc. Aquest dies
el poble veí de Tivissa ha sofert un dels pitjors
incendis que recorda, amb un total de 800 ha.
cremades.

SANT JOAN, COCA,
PETARDS I CAVA
El dia 23 a la nit, és la nit de Sant Joan, la nit
de la revetlla. Temps de celebració amb cava,
coca i petards. És per això que es demana la
màxima precaució a l’hora de tirar petards i
que gaudiu al màxim amb la festa. El Ball de
Diables de Pratdip oferirà una demostració
amb encesa de foguera a l’hort de cal Bonic. A
continuació el Bar Casal oferirà un sopar de
revetlla.
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El proper dissabte dia 21 de juny es farà la
inauguració del Castell de Pratdip. Les obres
de la segona fase de recuperació del Castell
han comportat un canvi en el perfil del poble, i
milloraran l’accessibilitat al recinte i la seva
interpretació. El Castell és un dels elements
arquitectònics i culturals més importants del
nostres poble i el fet de poder-se visitar dóna
un valor afegit de molta qualitat a la gent del
poble i als visitants. L’acte començarà a dos
quarts de dotze del matí a l’ajuntament amb la
signatura del llibre d’honor i a les dotze es farà
la inauguració del castell. Es comptarà amb la
presència del molt il·lustre Sr. Albret Vallbé
Navarro, vicepresident de la Diputació de
Tarragona, així com d’alcaldes i personalitats
dels pobles veïns.

ELS DIPS VISITEN EL DIP
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