
1 d’agost, dissabte 

19:00  Taller familiar: Despertem el cos, celebrem la vida. Descobrim la nostra 
estructura òssia amb jocs de falda, massatges, balls moderns i Mudres. 
Els petits rituals i les danses ens  identifiquen i ajuden a trobar el nostre 
camí. A càrrec de la Muntsa, VBall de VBellesa. Per a tota la família 
(també tiet@s i avi@s). Lloc: Sala Polivalent. Preu: 5€ per família. Ins-
cripcions a l’Oficina de Turisme o al mateix dia al Taller. 

2 d’agost, diumenge 

18:30  l’Associació de la Gent Gran organitza una tarda de Teatre i Xocolata 
amb coca per tothom que en vulgui. Al Poliesportiu. Es representarà 
l’obra L’Aval a càrrec del grup de teatre la Teatr’Era de Castellvell del 
Camp. Cal que recolliu el tiquet a l’Oficina de Turisme fins  dijous 30 de 
juliol. El preu del tiquet pel teatre i xocolata és de 5 euros. 

3 d’agost, dilluns 

16:00  Taller d’automaquillatge. Aprèn els millors trucs per maquillar-te tu 
mateixa com una professional. Cal que cadascú es porti el material de 
maquillatge. A la Sala Polivalent del Casal Municipal. Organitza: Associa-
ció de Dones de Pratdip. Preu del taller: Sòcies 2 €, no sòcies 4€. Places 
limitades. Cal apuntar-se  a l’Oficina de Turisme. 

5 d’agost, dimecres 

17:30  Demostració Tupperware. Recipients hermètics per emmagatzemar, 
cuinar i transportar aliments. A càrrec de Mª Elena Figueres. Lloc: Sala 
Polivalent. 

20:00    Una mirada al mar: Pratdip, l’almadrava i la pirateria.  
Xerrada a càrrec e la Doctora en Història Judit Vidal. A la Sala Polivalent. 

6  d’agost, dijous 

19:00 Iniciació al tast de vins amb el celler Cedó Anguera SL de la Serra d’Almos 
(DO Montsant). Lloc: Casal Municipal. Aforament màxim 20 persones. 
Cal apuntar-se a l’Agrobotiga. Preu 3€. Organitza: Agrobotiga de Pratdip. 

7 d’agost, divendres  

19:30 La Comissió de Festes i els Amics de la Muntanya de Pratdip organitzen 
la 12a. Caminada popular al tardet. Al finalitzar s’oferirà sopar als va-
lents que hagin acabat el circuit al poliesportiu. Les inscripcions es faran 
a l’Oficina de Turisme fins el dimarts 4 d’agost. Preu: 10€. La sortida serà 
des de davant del Poliesportiu.  

8 d’agost, dissabte  

20:00   Xerrada sobre el personatge històric “Carrasclet” a càrrec de Jaume 
Borràs, historiador, articulista i catedràtic de socials a l’IES Antoni Balles-
ter de Mont-roig del Camp. A la Sala polivalent del Casal Municipal. 

11 d’agost, dimarts  

17:00     Espectacle de ball dels nens i nenes del Casal d’Estiu. Al poliesportiu.  

12 d’agost, dimecres  

20:30    Llàgrimes de Sant Llorenç. Sortida per veure la pluja d’estels des del 
Puig de Güena. Trobada a l’aparcament de l’ermita de Santa Marina. 
Cal prendre sopar. Cal apuntar-se a l’Oficina de Turisme. 

13 d’agost, dijous 

Al matí, iniciació a la tirada de Bitlles per als nens i nenes. Al camp de la Vento-
sa a càrrec de l’Associació de Bitlles de Pratdip. 

14 d’agost, divendres 

19:00 Taller:  Sensibilitat, sensualitat i tacte,  amb sensopercepció, respira-
ció, massatges, ball... em permeto sentir, m’agrada sentir. Per a adults 
i parelles.  A càrrec de la Muntsa, VBall de VBellesa. Lloc: Sala Poliva-
lent. Preu: 2€ per persona. Inscripcions a l’Oficina de Turisme o al 
mateix Taller. 

15 d’agost, dissabte 

La Comissió de Festes organitza el Sopar de Pa i Porta al poliesportiu. Hi 
haurà la beguda, les postres i el cafè, el que vulgueu sopar us ho heu de 
portar. Cal apuntar-se per grups a l'Oficina de Turisme fins dimecres 12 
d’agost. El preu del tiquet és de 5€.  Després del sopar hi haurà espectacle. 

16 d’agost, diumenge 

Al tardet, Cant Coral a l’ermita de Santa Marina. En acabar s’oferirà bere-
nar als assistents. Organitza. Fundació Santa Marina. Per més informació 
veure cartells informatius. 

17 d’agost, dilluns 

22:00 Demostració del Ball de Diables a càrrec dels més petits que vulguin 

provar el que es sent fent de Diable. Davant de l’Ajuntament.  

18 d’agost, dimarts   

19:30.  Taller de Danses d’arreu del món per a tothom. Mourem el cos amb 
música de diferents estils musicals i ballarem:  balls de saló, danses 
catalanes, danses occitanes, danses d’Israel, del renaixement...   de 
tot el món. A càrrec de la Muntsa, VBall de VBellesa. Lloc: Sala Poliva-
lent. Preu: 1€ per persona. Inscripcions a l’Oficina de Turisme o al 
mateix Taller. 

19 d’agost, dimecres   

19:00  Linedance & country Tallers de ball en línia a càrrec del Pere i l’Alícia 
al poliesportiu. Entrada lliure. Organitza l’Associació de Dones de 
Pratdip. 

20 d’agost, dijous  

20:00 Vols aprendre a tocar Batuca? doncs aquesta és la teva oportunitat. 
Vine a la plaça de l’Església i te n’ensenyarem al Taller de percussió. 
Organitza: Batadip Batucada.  

21 d’agost, divendres  

17:00  Taller de manualitats Decora el teu ventall a la Sala Polivalent. Places 
limitades. Preu: sòcies 2€, no sòcies, 4€. Cal agafar el tiquet a l’Oficina 
de Turisme fins dimecres 19 d’agost. Organitza: Associació de Dones 
de Pratdip. 

20:00 Futbol Sala al poliesportiu. 

23 d’agost, diumenge  

13:00 12a. Edició de la trobada de Cassola de Tros al poliesportiu. Prepareu 
tot el necessari per fer les cassoles i dinar. Cal que els grups s’apuntin 
a l’Oficina de Turisme fins dimecres 19.  

26 d’agost, dimecres  

19:00  Linedance & country Tallers de ball en línia a càrrec del Pere i l’Alícia 
al poliesportiu. Entrada lliure. Organitza l’Associació de Dones de 
Pratdip. 

27 d’agost, dijous  

20:00 Xerrada “Salvador Puig Antich, el darrer català assassinat pel fran-
quisme" a càrrec de Pere Zanuy, membre fundador de la Plataforma 
Cívica de la Revisió del Consell de Guerra contra Puig Antich. Lloc: sala 
polivalent del Casal Municipal. 

28 d’agost, divendres   

22:30  Black Night BTT. Sortida nocturna en bicicleta. Es sortirà de davant del 
poliesportiu. Organitza el Club ciclista L’Anjuba. Majors de 18 anys. 
Apuntar-se a l’Oficina de Turisme.  

Organitza:      Col·labora: Comissió de Festes, Associació de Dones, Associació de la Gent Gran, Ball de Diables, 
Fundació Santa Marina, Batadip Batucada, Penya ciclista l’Anjuba, Agrobotiga de Pratdip,  Pere 
Zanuy, Jaume Borràs, Judit Vidal, Pere i Alícia, Muntsa VBall de VBellesa, Elena Figueres, Associació 
de Bitlles de Pratdip, Amics de la Muntanya, Casal d’estiu. 
 

Agraïments: totes les persones i associacions del poble que fan possible l’Activa’t. 

L’organització i els col·laboradors es reserven el dret de modificar o alterar  

qualsevol dels actes que s’organitzen durant l’Activa’t. 


