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VISITA DE L’ESCOLA MARCEL·LÍ ESQUIUS
Participa en el projecte
«Pratdip poble de llegenda»
El passat dilluns tres de desembre, els alumnes
de Cicle Inicial de l’escola de Miami Platja
Marcel·lí Esquius, van visitar el nostre poble
amb el projecte educatiu «Pratdip, poble de
llegenda». Com totes les visites, van poder
gaudir d’un dia d’activitat i natura amb
demostracions i pràctica.
Els nens, nenes i mestres de 1er i 2n de l’Escola Marcel·lí Esquius.

SOPAR SOLIDARI
Us recordem que encara esteu a temps per a
apuntar-vos al sopar solidari per recaptar fons
per a la Marató de TV3, organitzat per
l’Associació de Dones de Pratdip. El sopar es
farà al Bar del Casal Municipal el dia 15 de
desembre, i hi ha temps per apuntar-se fins
dimarts dia 11. Animeu-vos que és per una
bona causa.

FESTA DE CAP D’ANY
La Comissió de
Festes de Pratdip ja està
organitzant les
festes de Nadal.
Us presentem
el cartell informatiu del sopar
de Cap d’any
que
podeu
trobar a tots els
establiments.
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Aquest mes de novembre ja està a la venda el nou mapa
actualitzat de la serra de Llaberia (Mola de Colldejou - Serra de
Montalt - Escornalbou). L’editorial Piolet va realitzar la primera
edició del mapa l’any 2003, amb el treball de camp del Pere
Iglesias, el Farncesc Antò i el Josep Escoda. Amb el pas del
temps, ha calgut actualitzar el mapa i l’Editorial Piolet s’ha
encarregat de la seva realització i les tasques de direcció i
coordinació han recaigut sobre el Consorci de la Serra de
Llaberia.
Aquest mapa incorpora tots els senders recuperats des del 2007 i
inclou diversos trams de GR i PR i es presenta a escala
1:20.000. A diferència de l'anterior edició, aquesta remarca
quins són els senders més importants que formen part de la
xarxa bàsica i que, per tant, disposen d'una senyalització
adequada. Podeu trobar el plànol a l’Oficina de Turisme de
Pratdip i als punts d’informació de la serra de Llaberia .

Portada del nou plànol.

NOU MAPA DE LA
SERRA DE LLABERIA

