PRATDIP NEWS
Amb les dades objectives a la mà, podem dir
que aquesta Setmana Santa ha estat molt
positiva pel turisme a Pratdip. Les visites al
Centre d’Interpretació han fregat les 200
persones i s’ha vist molta gent de vacances
voltant, molts d’ells allotjats als establiments
del poble.

SANT JORDI
Com cada any per aquestes
dates, la bonica tradició de
regalar una rosa a la noia
que estimes i un llibre al
teu estimat es repeteix. Així
doncs continuem amb
aquesta tradició tant nostra
i que ningú es quedi sense
llibre ni rosa.
Podreu trobar-los a l’Agrobotiga i a la paradeta
que posarà l’escola davant l’ajuntament.

JORNADA PORTES
OBERTES LLAR INFANTS
ELS DIPS
La llar d’Infants els Dips de Pratdip organitza
una nova Jornada de Portes obertes. Aquesta
serà els dies 24 i 25 d’abril de 9 a 12 del matí.
Els interessats podeu passar per la llar aquests
dies en aquesta franja horària per tal de
conèixer com es treballa a la nostra llar
d’infants.

FESTA ALÍCIA’T
Món Sant Benet
Els dies 3 i 4 de maig els pobles de la MIDIT han
estat convidats a participar a la festa que la
Fundació Alícia organitza cada any a Món Sant
Benet, a Sant Fruitós de Bages. Alicia’t és la
festa de la cuina sana i divertida, i entre les
diferents activitats que es portaran a terme aquest
dies, hi ha una zona d’estands amb expositors
que han participat i col·laborat amb la Fundació.
És aquí on les oficines de turisme oferiran
informació sobre el nostre territori.
Des de Pratdip
hi serem el
diumenge.
Durant els dos
dies que dura la
festa hi haurà
tallers per a tothom, tallers de cuina familiars,
visites als horts o activitats a l’aire lliure entre
d’altres.

VISITA ESCOLAR
L’Escola Gil Cristià visita Pratdip
El passat dia 8 d’abril, l’Escola Gil Cristià de la
Selva del Camp va visitar el nostre poble per
realitzar l’activitat “Pratdip, poble de llegenda”.
Els nens i nenes de tercer i quart van gaudir
d’allò més a la recerca dels Dips, practicant a
l’hort o explorant els espais naturals del poble.

TINET AULA
Ja queden poques places per als cursos
d’informàtica que organitza la Diputació de
Tarragona. Els cursos es faran entre el 5 i el 15
de maig. Les inscripcions es poden fer a
l’Oficina de Turisme fins el dia 30 d’abril.

Horaris Oficina de Turisme i C. d’Interpretació pont 1er de maig
L’Oficina de Turisme obrirà els propers dies del pont del 1er de maig, dijous 1, divendres 2 i
dissabte 3. Recordeu que diumenge estarem a Món Sant Benet, a la festa Alícia’t.
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