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JA SOM 500!
Estem d’enhorabona! Ja tenim més de 500
amics a Facebook! I això és gràcies a tots
vosaltres.
Durant
aquest
any
de
funcionament, hem constatat com n’és d’útil
aquest canal per tal de promocionar el poble
i totes les activitats que hi fem. Així doncs
us animem a continuar en contacte amb
nosaltres a través del “Face” i que convideu
als vostres amics a fer “m’agrades”  a la
nostra pàgina.

PREGONS ON-LINE
Vols assabentar-te de tots els pregons que es
fan al poble cada dia? Ara ho tens més fàcil,
només cal que et donis d’alta al servei de
pregons a través del correu electrònic.
Actualment ja hi ha més de 80 persones que
fan servir aquest sistema i n’estan molt
satisfets. Per donar-te d’alta només cal que
truquis a l’Oficina de Turisme o bé a
l’Ajuntament i donis un correu electrònic on
enviar-te els pregons.

CURS DE TÈCNICA
ENCÀUSTICA
ACTIVA’T:
TERCERA SETMANA
Avui tenim un taller de cuina creativa a Mas
Mariassa i demà dijous al matí es podrà visitar
l’exposició “Visions del patrimoni del Baix
Camp‘” a la sala d’exposicions de l’Ajuntament
fins el dia 22 d’agost. A la tarda, es farà la
caminada popular al tardet amb el sopar. Se
sortirà del poliesportiu a les 19:30. Diumenge 17,
demostració de cassola de tros i dilluns 18
campionat de bàdminton al poliesportiu a les 6 de
la tarda. El dimarts 19 a les 7 de la tarda, taller de
ball en línia i demostració de balls.

La pintora Carme Bassa organitza un any més
el curs pràctic de tècnica encàustica la seu taller
d’Art a Pratdip els dies 23 i 24 d’agost. La idea
del curs és conèixer la tècnica de treballar amb
cera d’abella i fer-ne pràctiques. L’encàustica té
els seus orígens a l’Antic Egipte i té més de
3.000 anys d’antiguitat. Per poder-se inscriure
al curs cal que us poseu en contacte amb la
Carme Bassa a través del correu electrònic
bassa.carme@gmail.com o bé per telèfon
977566373 o 650935983.
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Ja teniu a punt el vostre relat? No? Doncs afanyeu-vos que
només teniu de temps fins el dia 1 de setembre per presentar les
vostres obres. Han de ser relats curts de misteri o por i escrits en
català. Hi ha dues categories, adult i infantil i el premi pel
guanyador seran 300 €. Podeu consultar les bases a l’Oficina de
Turisme o bé a l’Ajuntament així com a la web de Pratdip
Turisme (www.pratdipturisme.com). L’acte de lliurament de
premis serà el dia 31 d’octubre per la tarda. Així mateix, aneu
preparant ja el vestuari per a la festa de llegenda, ja que volem
que tothom vagi vestit d’època per crear un ambient fantàstic
durant aquests dies. Animeu-vos!
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