PRATDIP NEWS
Diumenge 1 de desembre l’Associació de Dones de
Pratdip organitza una demostració de cuina en directe
a càrrec de Francesc Bellsolà i Òscar Martín de
l’hotel Mas Mariassa. La demostració consistirà en la
preparació d’un menú complet per a les festes de
Nadal amb aperitius, primers, carn, peix i postres. El
lloc serà al Casal Municipal a les 10:30 del matí.

ESCOLA MESTRAL
La setmana passada ens van visitar els
alumnes de segon de l’Escola Mestral de
l’Hospitalet de l’Infant. Els nens s’ho van
passar d’allò més bé cercant Dips, treballant a
l’hort i per Santa Marina. Properament ens
visitaran els nens i nenes de 1er per treballar
el projecte “Pratdip, poble de Llegenda”.
En el marc de promoció del projecte educatiu,
els mestres de l’escola Santa Marina de
Pratdip han estat presentant el projecte aquests
darrers dies en diferents seus on s’han fet els
Fòrums d’Escoles Verdes.

Alumnes de 2n de l’Escola Mestral.

SORTIDA DE LA GENT GRAN
Fulletó informatiu de l’acte.

JORNADA TÈCNICA
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre es
celebraran les Jornades del Territori a Falset,
dins del marc de la Fira de Sant Andreu de
Falset. En aquestes jornades, el Consorci de la
Serra de Llaberia participa com a ponent en la
jornada tècnica “Turisme i valors naturals a la
serra de Llaberia”. Les jornades són organitzades
pel Castell del Vi de Falset i l’Ajuntament de
Falset. Durant les jornades es faran tastos de
vins, vermuts-reunió, exposicions i xerrades.
Més informació a 977 834 034 i 603 047 795 i a
castelldelvi@falset.org.

Dissabte 30 de novembre el Consell Comarcal
del Baix Camp organitza una sortida per a la gent
gran a Sant Martí de Tous i Caves Romagosa.
Durant la visita a aquesta població de la comarca
de l’Anoia, es recorrerà el casc antic del poble i
seguidament es visitaran les caves Romagosa,
amb 8 generacions que hi treballen, produint vins
i caves de gran qualitat. La sortida acabarà amb
un dinar típic català.

OBRES DE MILLORA DEL
SERVEI D’AIGUA
Les obres de millora del dipòsit d’aigua potable
de la urbanització Santa Marina s’allargaran fins
el dia 2 de desembre. Per aquest motiu ni hi
haurà subministrament d’aigua potable a la
urbanització. L’aigua que se subministrarà a
través de la xarxa serà únicament apta per a ús
domèstic, no per al consum de boca.
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