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ACTIVITATS ESPORTIVES
Diferents activitats esportives a Pratdip
Amb l’arribada del bon temps, arriben també les activitats a l’aire lliure i Pratdip és un lloc ideal
per fer-les. El proper diumenge dia 28 d’abril tindrà lloc la XXIX marxa cicloturista Ruta del
Mestral organitzada per la Penya Ciclista de l’Hospitalet de l’Infant on el recorregut passarà pels
pobles de la serra de Llaberia.
Així mateix, el 18 de maig es farà la tercera
edició de la Marxa del Dips, prova d’alta
resistència que recorre el senders del poble i
voltants. Podeu aconseguir més informació a
http://www.cereddis.cat/index.php/competicio
/marxa-dels-dips.

El 23 d’Abril es van celebrar diferents
actes per Sant Jordi. L’escola va posar
una paradeta de llibres i manualitats
davant l’ajuntament, a la tarda es va fer
una representació amb els nens de la
llar d’infants i es van lliurar els premis
del concurs literari. Els guanyadors de
la categoria infantil foren l’Aiman
Asraoui i la Mariona Rull, els de
primària, l’Uriel i l’Iker Gutiérrez, de
superior, el Biel Franco i de la
categoria adults, la Raquel Navarrete.
El Xavier Garrido es va endur el premi
al millor punt de llibre.

JORNADES DE LA TONYINA
Festa d’inauguració de les jornades
El passat diumenge 21 d’abril es va fer la festa
d’inauguració de les Jornades de la Tonyina on hi
participa el restaurant de Pratdip La Cunia d’En
Carlos. Cada participant donava a degustar la seva
tonyi-tapa a més d’altres activitats d’animació.
Les jornades s’allarguen fins al dia 2 de juny on
tots els restaurants participants ofereixen menús i
‘tonyi-tapes’ amb la tonyina com a ingredient
protagonista.

1 de maig
Stand de la Cuina d’en Carlos i participants a les Jornades.

L’Oficina de Turisme de Pratdip
romandrà oberta el dia 1 de maig en
horari habitual de 10 a 14h.
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