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Prades cuida el seu entorn amb la
Festa del Bosc
Del 31 al 3 de novembre el municipi es bolca amb els seus boscos amb diferents
activitats
Imatge del concurs d'habilitats amb motoserra. Foto: Aj. de Prades.

Des de fa uns anys Prades es recorda del seu entorn celebrant la Festa del Bosc. Enguany, els
actes es desenvolupen del 31 d'octubre al 3 de novembre, i el principal objectiu és cuidar la
massa forestal del territori i conscienciar tots els participants de la seva importància.
El dijous 31 d'octubre començarà el programa d'actes al teatre del Centre Cívic amb l'obra Sense
solta, a càrrec de Teatre Mòbil i amb un preu de 8 euros l'entrada, per tot seguit celebrar la
Castanyada. El dia de Tots Sants, divendres 1 de novembre, a les dotze del migdia es farà la
presentació a la sala d'actes del número de novembre de la revista Descobrir Catalunya, ja que
parla sobre les Muntanyes de Prades, i ja a la mitjanit hi haurà festa amb la DJ Mireia de Gràcia,
organitzat pel grup juvenil Vila Vermella.
Els actes principals es duen a terme dissabte i diumenge. El dia 2 de novembre la vila vermella
es llevarà ben d'hora per anar a dos quarts de deu del matí a fer una excursió per les muntanyes.
Aquesta activitat compta amb un rerefons molt important, i és que els vilatans dediquen el matí a
recollir la brossa que hi ha al bosc; l'any passat, per exemple, van aconseguir omplir un remolc
sencer d'escombraries.
A la nit, a les 21 hores, aquest esforç es veu recompensat amb un sopar popular de bosc, amb
senglar, a càrrec de la Societat de Caçadors de Prades i la Febró. Els interessats s'hauran d'apuntar
prèviament i pagar 10 euros a l'Ajuntament de Prades o a l'Oficina de Turisme abans del 27
d'octubre.
La traca final de la Festa del Bosc arriba amb el concurs-demostració de tall de motoserra el
diumenge 3 de novembre. Allí llenyataires mostren la seva traça amb aquesta màquina fent figures
amb troncs i després es posen a prova amb diferents competicions com, per exemple, el tall
més prim o el tall més ràpid.
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