PRATDIP NEWS
Avui dimecres comencen els diferents actes per
celebrar la Castanyada al poble. A dos quarts
de tres, els nens i les nenes de l’Escola Santa
Marina faran el festival de la Castanyada a
l’escola amb la visita de la castanyera, balls,
actuacions, gimcana i berenar. Demà serà el
torn dels nens de la llar d’Infants i per la nit, el
Bar Casal organitza un sopar de Castanyada
amb sessió de DJ.
A més dels panellets i les castanyes, a Pratdip
és tradició que per Tot Sants, els padrins/es
donin l’ansolta als seus fillols, un petit panet
que s’acompanya de llaminadures, castanyes o
botifarra. Animem als padrins/es a conservar
aquesta tradició tant nostra, no deixeu els
vostres fillols sense l’ansolta. El dia 1 de
novembre és Tot Sants i és el dia per visitar els
nostres difunts. L’horari del cementiri
municipal entre el 27 d’octubre i el 3 de
novembre serà de 9 del matí a 5 de la tarda,
cada dia.

VÍDEO PRATDIP
Èxit de visualitzacions del vídeo de
promoció turística de Pratdip
El vídeo promocional de Pratdip va rebre més de
400 visualitzacions en 24 hores i ara ja en porta
quasi 700. El vídeo editat des de Pratdip Turisme,
recull algunes imatges dels indrets més
emblemàtics i representatius del nucli històric de
Pratdip i que qualsevol turista o visitant no es pot
perdre quan ens visita. Podeu visionar-lo al
facebook de Pratdip Turisme.

CURSOS DE FORMACIÓ
Dos cursos nous de formació
organitzats per la MIDIT

IMATGES DEL RALLY

El mes de novembre començaran dos nous cursos
de formació organitzats per la MIDIT
conjuntament amb IDETSA destinats especialment
al sector turístic. El primer dels curos és d’anglès
comercial amb una durada de 30 hores. S’iniciarà
el dia 4 de novembre fins el 23 de desembre, els
dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30. El segon dels
cursos és per a la creació i publicació de pàgines
web, també amb una durada de 30 hores.
S’iniciarà el 12 de novembre fins el 12 de
desembre, els dimarts i els dijous de 18:30 a 21:30.
Per més informació podeu trucar al 977 820 820.
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