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PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes a la Llar d’infants
El proper dissabte 20 d‟abril, de sis a set de la tarda es celebrarà una
jornada de portes obertes a la llar d‟infants Els Dips. Amb aquestes
jornades es pretén que tothom que vulgui pugui veure les instal·lacions de
la llar i el seu funcionament. Principalment estan adreçades als pares i
mares de futurs alumnes, tot i que tothom que vulgui pot arribar-s‟hi per
fer una visita.

SANT JORDI, LLIBRES I ROSES
El 23 d‟Abril és Sant Jordi, patró de Catalunya, i el Dia Internacional del Llibre. Les roses, els
llibres i les senyeres ocupen els carrers i les places d'arreu del país. Des del segle XV, també és el
dia dels enamorats, i és costum que les parelles es regalin una rosa vermella i un llibre.
Al poble es celebraran diferents actes com per exemple, des de l‟escola, el nens i nenes posaran
una paradeta de llibres davant l‟Ajuntament on també es vendran plantes i manualitats. A dos
quarts de tres, es farà una representació teatral on participaran els alumnes de la llar d‟infants i els
de l‟escola. Durant aquest acte, es donaran els premis als guanyadors del III Concurs Literari de
Sant Jordi de l‟Escola Santa Marina. Així mateix, durant tot el dia es podran adquirir roses a
l‟Agrobotiga.

JORNADES DE LA TONYINA

L’Hospitalet de l’I., l’Almadrava, Masboquera i Pratdip
Diumenge 21 d‟abril comencen les XIV Jornades de la Tonyina on més
d‟una desena de restaurants oferiran menús i „tonyi-tapes‟ amb la tonyina
com a ingredient protagonista. Entre els establiments participants hi ha la
Cuina d‟en Carlos situat a Santa Marina. L‟acte d‟inauguració de les
jornades serà el 21 d‟abril a la Pl. Catalunya de l‟Hospitalet de l‟Infant on
es podran tastar les tonyi-tapes fetes per tots els restauradors que prenen
part en aquestes jornades, per un preu de 2,5 euros amb beguda inclosa
per tapa. Per amenitzar la jornada, hi haurà l‟espectacle “Terramar”, a
càrrec de la companyia Xarop de canya i ambientació musical. Entre
aquells que tastin els menús gastronòmics de les jornades es sortejaran
sopars per a 2 persones i entrades a PortAventura.

HISTÒRIES NATURALS A LA TERRA DELS DIPS
Proposta de sortida senderista per Pratdip
El dia 20 d‟abril està prevista la realització d‟una sortida guiada organitzada per El Brogit Guiatges
prevista a la Guia d‟Activitats de les Muntanyes de la Costa Daurada. Aquesta sortida literària
recorrerà els senders del Dip amb inici i final a Pratdip. Es tracta d‟una sortida d‟aproximadament 5
hores de durada, baixa dificultat i apta per a tots els públics. Per a participar en la sortida cal posarse en contacte amb l‟empresa organitzadora (689 006 199 o guiatges@elbrogit.com). El preu de la
sortida és de 12 € pels adults, 3€ pels menors de 12 anys i gratuïta pels menors de 4 anys.
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Activitats al poble per celebrar la
diada literària i de l’amor

