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UNA GRUA PER AL CENTRE DE DIA

FELICITATS!
Les diferents activitats que es van fer
per a recaptar fons per a la Marató de
TV3 i el Banc d’Aliments que van
organitzar l’Associació de Dones de
Pratdip van ser un èxit tant de
participació com de solidaritat. En
total es van recollir 1.300 euros i 18
caixes de menjar per al Banc
d’Aliments.

FESTIVAL DE NADAL
Els nens i nenes de l’escola i de la llar d’infants han
celebrat aquest dimecres el Festival de Nadal amb
diferents actuacions i representacions.

BON NADAL I FELIÇ 2014
Us recordem que dimarts 24 comencen els diferents
actes per celebrar les festes de Nadal al poble,
que s’allargaran fins el dia 6 de gener. Des
de l’Oficina de Turisme us volem donar les
bones Festes i que el 2014 us porti tot el
que heu desitjat. Us informem que entre
els dies 23 de desembre i 7 de gener,
ambdós inclosos, l’Oficina de Turisme
i CI Serra de Llaberia, estarà tancada.

L’ESCOLA MESTRAL VISITA PRATDIP
Els mesos de novembre i desembre els alumnes de 1er i 2n de Primària de
l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant han visitat Pratdip per fer l’activitat
“Pratdip, poble de llegenda”. En total han estat un prop d’un centenar de nens
que han passat el dia al poble fent diferents activitats.

ASSEMBLEA
INFORMATIVA
Aquest
dissabte
dia
21 de
desembre a les 8
de la tarda es farà
una
assemblea
informativa a la
sala Polivalent.
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Aquesta setmana el centre de dia ha rebut una grua per a facilitar el
treball amb les persones amb una mobilitat més reduïda. La grua ha
estat finançada per l’Ajuntament de Pratdip i la Fundació La Caixa
a través de l’oficina de CaixaBank de Mont-roig del Camp. El cost
d’aquest equipament ha estat de 1.176 euros assumint el 50%
cadascuna de les parts. L’acte d’entrega de la grua ha estat aquest
dimarts al matí i hi ha assistit l’Alcalde de Pratdip, Josep Montané, la directora de l’oficina de
CaixaBank, Anna Mª Miret i Josep Serra, director d’atenció social del grup Sagessa.

