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PRATDIP, POBLE DE LLEGENDA

SIMULACRE A L’ESCOLA

Alumnes, mestres i Mossos d’Esquadra després del simulacre.

Dins de les actuacions obligatòries que han de
portar a terme les escoles, està l’elaboració del
seu Pla d’Autoprotecció. En aquest es
contempla, dins de la seva implantació, la
realització d’un simulacre anual.
L’escola Santa Marina va fer el seu simulacre
el passat dia 22 de novembre i va comptar amb
la presència del cos de Mossos d’Esquadra.

PRATDIP AMB LA MARATÓ
Sopar solidari per la Marató de TV3
L’Associació de Dones de Pratdip ha mobilitzat un altre any a tot el
poble per a recaptar fons per a la Marató de TV3 que es farà el
diumenge 16 de desembre. Des de l’Associació s’organitza un
sopar solidari pel dissabte 15 de desembre i es demana la
col·laboració de tothom. Per inscriure’s al sopar cal apuntar-se a
l’Oficina de Turisme fins el dia 11 de desembre.
Enguany els fons recaptats a la Marató aniran destinats a la
investigació sobre el càncer.

ANEM AL CAMP NOU

Cartell de l’acte.

Des de l’Àrea d’Esports de Pratdip s’ha organitzat una sortida al Camp Nou per veure el partit de
Copa del Rei que jugaran el FC Barcelona i l’Alavés que es farà el proper dimecres 25 de
novembre. Les ganes de veure el Barça i uns preus molt econòmics han facilitat que en pocs dies
quedés complet l’autocar que els ha de portar al camp.
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Ja tenim el nou material de promoció
del poble. Es tracta de motxilles i
llapis estampats amb la frase «Pratdip,
poble de llegenda». S’han fet bosses
de 4 colors diferents (blau, verd,
vermell i negre) amb el mateix
estampat. Si teniu ganes de tenir la
bossa de Pratdip la podeu trobar a
l’Oficina de Turisme.
Així mateix, aquest material formarà part del paquet que es dóna als nens i nenes de les escoles
que visiten el nostre poble en el marc del projecte educatiu.

Nou material promocional.

Nou material de promoció

