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Ja esteu tots preparats? Les disfresses, la carrossa, 

la coreografia??? Doncs si no és així, ja us podeu 

espavilar que aquest cap de setmana farem festa 

grossa a Pratdip. Dissabte dia 1 de març a les 6 de 

la tarda trobada de disfresses i carrosses   al   

poliesportiu   i   inici   de la rua  pels carrers del 

poble. Quan acabem la rua , tots al poliesportiu per 

lluir-se amb el ball de grup i quan acabem, sopar 

al bar Casal per a les disfresses.                      

CARNAVAL 

VIATGE A SALAMANCA 

BAR PISCINA 

El bar de la Piscina de Pratdip inicia una nova 

etapa amb nova gerència. Obert cada dia 

menys dimarts per descans setmanal.  

GUIMERÀ I VERDÚ 

Sortida a Guimerà i Verdú pel dia 29 de març 

organitzada pel Consell Consultiu de la Gent Gran 

del Baix Camp. Visita a la fàbrica de ceràmica de 

Verdú i seguidament visita al poble de Verdú, 

declarat bé cultural d’interès nacional. El cost de la 

sortida és de 31 euros per persona i la data límit per 

apuntar-se és el 21 de març a l’Oficina de Turisme 

de Pratdip. 

Seguidament, sessió de 

ball amb el duo A Tempo. 

El preu del sopar i ball 

són 10 euros i del ball sol 

6 euros. Cal apuntar-se 

prèviament a l’Oficina de 

Turisme fins dijous dia 27 

de febrer. Animeu-vos i 

sortiu al carrer! 

L’Ajuntament de Pratdip, juntament amb 

l’Associació de la Gent Gran de Pratdip 

organitza una sortida a Salamanca pels dies 2, 3, 

4, 5 i 6 d’abril.  Durant el viatge es visitaran les 

ciutats  de  Salamanca,  Toro,  Lleó,   la  Alberca 

TOMB A LA CABRAFIGA 

9 de març sortida pel terme 

El proper diumenge 9 de març organitzem 

una sortida pel terme coordinada pels 

Amics de la Muntanya de Pratdip. 

Concretament farem el tomb a la Cabrafiga 

passant per la cova del Xirico. Es tracta 

d’un recorregut circular d’aproximadament 

11 quilòmetres de dificultat mitjana baixa. 

Cal inscripció prèvia que es pot fer a 

l’Oficina de Turisme fins el dia 6 de març. 

La concentració serà a les 8:30 al 

poliesportiu i està prevista l’arribada cap 

allà a dos quarts de tres del migdia. Un cop 

finalitzada la caminada qui vulgui es pot 

quedar a dinar paella al bar Casal (preu 15 

euros, cal dir-ho al moment de fer la 

inscripció). Durant el recorregut es 

visitaran diferents punts d’interès com el 

coll de la Cabrafiga, la cova del Xirico, la 

font de la Cabrafiga, el castellet de les 

Mugues, el pouet de la Torratxa, el salt de 

la Savinosa, el toll del Duro o la capelleta 

de Sant  Isidre.  

Per la sortida cal portar esmorzar, aigua, 

calçat còmode i protecció pel sol o per la 

pluja. Més informació al telèfon 977 566 

388 o bé turisme@pratdip.cat o la web 

www.pratdipturisme.com. 

 

i Zamora. Les 

inscripcions pel 

viatge es fan a 

l’Oficina de Turisme 

fins dijous 6 de 

març. 


