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PROMOCIÓ DE PRATDIP

A L’AGOST, ACTIVA’T AL PRAT

Avui divendres, l’Agrobotiga de Pratdip
organitza una sessió d’iniciació al tast de vins a
càrrec de l’enòleg Vicenç Muntané del celler
Anguera Domènech. La sessió serà a les 7 de
la tarda a l’agrobotiga. Diumenge 12 d’agost,
el Manovet del Bar Casal organitza una
caragolada de pa i porta; dimarts 14 d’agost,
conta contes del Dip a càrrec de la M. dels
Àngels Armengol a la Sala Po l i v a l e n t;
dimecres 15 d’agost, demostració de la tradicional Cassola de Tros al poliesportiu i
divendres 17 d’agost, la 9a Caminada al Tardet amb sopar.

Cassola de tros.

Continuen els actes del
cicle estiuenc d’activitats

PERILL D’INCENDI
S’activa el Pla ALFA 3 per
l’onada de calor d’aquests dies
La situació meteorològica prevista implicarà un
fort increment del perill d’incendi forestal degut
a les altes temperatures i les baixes humitats
relatives. Es preveu que es mantingui durant tot
el cap de setmana.
Així el DARPAMN ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, quedant restringit el pas de persones i
vehicles als camins forestals i es suspenen les activitats forestals.
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Aquesta setmana Pratdip ha estat protagonista
a la premsa. Diumenge 5 d’agost al suplement
AraTu, del diari Ara, reportatge de la mà de
Martí Rom sobre el país dels gossos vampirs;
dijous 9 d’agost al Diari de Tarragona, article
sobre les llegendes de la serra de Llaberia, i
avui divendres, al suplement de la Vanguàrdia
Què fem?, article sobre la serra de Llaberia.
L’aparició de Pratdip en els mitjans de comunicació representa una molt important font de
promoció que aporta visitants al municipi. Des de l’aparició al programa de la cadena
Quatro, Quarto Milenio, les visites han augmentat notablement. Així mateix, les campanyes
de promoció a Reus TV i en diferents mitjans de premsa escrita, han suposat un increment
de visites a l’Oficina de Turisme.

Publicacions en premsa.

Diferents publicacions en
premsa fan promoció del poble

