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EL POBLET DELS DIPS
El poblet dels Dips, el conte fet per l’Antonieta Cugat,
ja està editat i disponible en versió il·lustrada. El conte
versa sobre la història de dos germans i la seva cosina
i la seva relació amb uns éssers fantàstics, els Dips.
Podeu adquirir el conte a l’Oficina de Turisme i tenir
així una nova manera d’explicar la llegenda dels Dips
als més petits de la casa.

Portada del conte.

Els dips, protagonistes de conte

CALÇOTADA POPULAR
El proper diumenge 10 de març es celebrarà la
Calçotada popular al poliesportiu. Aquesta festa es ve
celebrant des de fa ja molts anys i és una de les més
esperades de l’hivern per a reunir a tothom al voltant
d’una taula amb calçots. La calçotada anirà
acompanyada d’una carnada a la brasa.
L’hora de la trobada serà a les dues del migdia al
poliesportiu.

LA NEU JA HA VINGUT
Primera nevada de l’hivern
El darrer cap de setmana de febrer vam poder veure la
primera nevada de l’hivern que va enfarinar les nostres
muntanyes. Tot i que al poble no va quedar la neu, sí
que ho va fer durant uns dies als punts més elevats.
La foto està feta a l’encreuament de la carretera T311
que va a Llaberia

BLOG EXCURSIONISTA
Creat un blog sobre la Guia d'excursionisme per les muntanyes de Tivissa i Vandellòs (feta per Rut
Domènech, Lluís Saladié, Joaquim Roset, Marc Castellnou, Ricard Baqués i Meritxell Omella i
editada per Piolet). Els autors de la Guia han creat un nou blog on es pot trobar informació de
cadascun dels recorreguts. El que es pretén amb aquest blog és que els caminadors que facin les
excursions participin amb les seves opinions i comentaris per tal de millorar els recorreguts i el
manteniment dels camins. Pratdip forma part de l’Espai Natural de les Muntanyes de Tivissa i
Vandellòs per la banda de Güena, puig del Marquès i la serra de Santa Marina, per on hi discorre
algun dels recorreguts proposats a la guia.
Visiteu http://muntanyestivissavandellos.wordpress.com/
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Nova edició de la calçotada

