PRATDIP NEWS
2 de febrer, el dia de les dones
Tal i com us recordàvem la setmana passada,
aquest diumenge es celebrarà al poble la festa de
Santa Àgueda, la festa de les dones. El
nomenament de l’Alcaldessa, l’Anna Rovira i de
les Regidores, Mundeta Escrivà i Anna Armengol
serà un dels principals actes institucionals. Els
actes que completaran les festes són l’esmorzar, la
processó amb la santa fins l’església, l’actuació del
grup Batadip i el dinar amb música final.

CARNAVAL, CARNAVAL
Teniu les disfresses a punt? Doncs a
treballar! Dissabte 1 de març es farà la
tradicional rua de carnaval de Pratdip.
Aneu pensant de què us voleu disfressar i
quina coreografia fareu al ball final. Més
endavant us informarem de tots els actes
complets.

Imatge de la processó de Sta. Àgueda.

VALOR GASTRONÒMIC
SUBVENCIÓ A LA
LLAR INFANTS
La llar d’Infants de Pratdip ha rebut una
subvenció de 7.000 euros per al seu
funcionament. Aquesta ajuda ha estat atorgada
per la Diputació de Tarragona en el marc del
programa extraordinari de suport als centres de
primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal.

Productes del territori MIDIT
El passat dilluns es va fer la presentació
del projecte de revaloració gastronòmica
del territori de la MIDIT realitzat per la
Fundació Alícia a Sant Fruitós del Bages.
Aquest projecte pretén fer un anàlisi del
territori per tal de generar noves idees i
propostes al voltant de la gastronomia i la
producció agroalimentària, amb l’objectiu
d’atraure un nou flux de visitants al
territori. Algunes de les conclusions més
destacades de la presentació van ser les
propostes de la Fundació Alícia per a la
dinamització econòmica del territori, tant
en la compra de productes com en l’àmbit
gastronòmic, així com una nova proposta
comunicativa. Així mateix, també es va
proposar editar un llibre de cuina de la
MIDIT que contingui un receptari
tradicional amb noves variacions de la
clotxa com a icona gastronòmica del
territori.
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