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CASTELL DE PRATDIP
Museïtzació del Castell
Imatge del Castell als anys 40.

Aquesta primavera es preveu realitzar els treballs de
museïtzació del castell de Pratdip. Després de les
obres d’enderrocament del dipòsit d’aigua i
d’excavació arqueològica, es preveu adequar l’espai
per a què sigui visitable. El projecte pretén mostrar les
restes de l’antic Castell per tal que aquest esdevingui
un nou espai cultural, turístic i de gaudi per al
habitants de Pratdip i els visitants.

GENT GRAN I NOVES TECNOLOGIES
Els tallers de memòria són una de les activitats que es
fan al Centre de Dia de Pratdip, en aquest cas l’eina
utilitzada van ser les tauletes tàctils. Van fer laberints,
van formar paraules, van relacionar noms amb el
dibuix corresponent, etc. Tot i que al principi hi havia
certa reticència, ràpidament van familiaritzar-se amb
elles. Es pensa repetir l’experiència donada la bona
acollida de l’acció.

Usuaris del Centre de Dia amb les tauletes.

EXCURSIÓ A GRANANDA
Sortida anual de la Gent Gran
Granada, Almeria, Jaen i Guadix són les destinacions
principals del viatge que s’ha organitzat enguany per a
la gent gran. La sortida es farà els dies 24, 25, 26, 27 i
28 d’abril. Es visitarà l’Alhambra i el Generalife, la
Alcazaba d’Almeria, les coves de Guadix i la catedral
de Jaen, entre d’altres llocs.

HORARIS SETMANA SANTA
Els horaris de l’Oficina de Turisme de Pratdip i Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia
durant la Setmana Santa seran: del dilluns 18 de març al diumenge 31 de març, obert cada dia
de 10 a 14h.

BAIXA TEMPORAL SERVEI E-Tram

Per motius tècnics derivats d’accions de millora de les plataformes tecnològiques del Consorci
AOC es produirà un tall de servei des de les 00:00 hores del proper 29 de març fins a les 12:00
del 30 de març. Aquest tall implicarà no poder utilitzar el servei E-Tram disponible a la pàgina
web municipal. Disculpeu les molèsties que aquesta intervenció, que té com a objectiu
millorar la qualitat dels serveis que prestem, us hagi pogut ocasionar.
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Els avis del Centre de Dia i les noves tecnologies

