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DIADA DE CATALUNYA

Aquest any la Diada de Catalunya es presenta d’allò més activa ja que s’han
organitzat diferents actes per la seva celebració. El diumenge 8 de setembre
el Col·lectiu Estelades al Cim i els Amics de les Muntanyes de Pratdip
organitzen una sortida al Puig de la Cabrafiga per tal d’estendre una estelada
igual que es farà de forma simultània als principals cims de Catalunya. La
sortida serà a les 8:30 del matí davant del poliesportiu.
El dimarts 10 de setembre, es fa el ja tradicional sopar de la Diada organitzat per l’Ajuntament de
Pratdip. Els tiquets es poden agafar fins divendres dia 6 a l’Oficina de Turisme. L’acte estarà
presidit per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Vaqué, president del Consell Comarcal del Priorat i
alcalde de Capçanes i finalitzarà amb ball amb el Duet A Tempo. Durant el sopar es repartiran els
premis del concurs de pintura infantil. Dimecres 11 de setembre, l’Assemblea Nacional Catalana
a Pratdip organitza una paella popular a ¾ d’una i la concentració al camí de les Sorts per la Via
Catalana després de dinar. Les inscripcions a la paella popular es faran fins el dimarts 10 de
setembre.

DIADA DE LA GENT GRAN
El proper diumenge 8 de setembre es celebrarà la Diada de la Gent
Gran de Pratdip. Durant aquest dia es fan diferents actes per
homenatjar aquest col·lectiu. A les 11:45 hi ha la recepció a
l’Ajuntament, seguidament missa i després, dinar. Al finalitzar hi ha
una actuació musical.

VISITA DELS NENS
DEL CASAL D’ESTIU
AL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
La Setmana passada els nens
del Casal d’Estiu van visitar el
Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia on se’ls va
donar informació sobre l’espai
natural de la serra de Llaberia i
els seus poble i a més van
poder escoltar les llegendes del
nostre territori.

CURSOS DE FORMACIÓ
El dia 2 de setembre comencen les matrícules als dos cursos
de formació que es faran aquest 2013 al territori de la
MIDIT amb la col·laboració d’IDETSA:
Posicionament Web i Xarxes Socials al Sector Turístic de
30 hores i Transformació del Producte Local i els seus
derivats de 80 hores. Aquests cursos tenen l'objectiu
d'especialitzar i professionalitzar les persones del territori
per als sectors del Pla Estratègic, per tal de donar resposta a
les necessitats de les empreses del territori fent de pont
entre l’activitat econòmica i els recursos formatius locals.
Aquesta acció formativa té com a destinataris principals
empreses del territori, joves, aturats i nous emprenedors,
encara que estan oberts a totes aquelles persones i
col·lectius que tinguin interès. Aquestes accions formatives
estan englobades en el Programa d’ajuts a projectes
innovadors i experimentals (2012-2013), subvencionat en
un 75% pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el
Fons Social Europeu.
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Diferents actes per celebrar la Diada Nacional
de Catalunya de l’11 de setembre

