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PROJECTE EDUCATIU
Pratdip, poble de llegenda

BLOGTRIP A PRATDIP
Un grup de bloggers visita el nostre territori
Els passats 21 i 22 de maig un grup de bloggers d’arreu
de l’Estat vinculats al món de la gastronomia, va visitar
les nostres terres amb l’objectiu de promocionar el
productes locals. Aquest blogtrip va organitzar-se des
de la mancomunitat que aplega els municipis de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip
(MIDIT). Els 7 bloggers que van acudir a la cita,
disposen d’una important quantitat de seguidors i bona
reputació a internet (44.270 a Twitter i 52.079 a
Facebook). Aquests van ser: Garbancita, No hi ha ous,
Infovi, Revista Descobrir i Rachel Ritcie.
La ruta es va iniciar el matí del 21 de maig amb una recepció a la Casa de la Vila de
l’Hospitalet, va incloure una visita al Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia, aquí al
poble, on van poder fer la ruta dels Dips, visita al Centre d’Interpretació de l’Oli, a Vandellòs; a
més d’un tast de vins i d’un tast d’olis del territori.
Els participants, que es van allotjar a la zona, van poder gaudir també de menús degustació
elaborats pels restauradors del territori i d’una visita als establiments col·laboradors.

HORARI D’ESTIU
A partir d’aquesta setmana, l’Oficina de Turisme i Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia
comença l’horari d’estiu. De l’1 al 30 de juny i de l’1 a l’11 de setembre obrirà al públic de dimecres
a diumenge de 10 a 14h. Durant els mesos de juliol i agost, s’obrirà cada dia de 10 a 14.
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La setmana passada ens van visitar dues escoles dins del marc del
projecte educatiu “Pratdip, poble de llegenda”. Al voltant de 120
nens de les escoles Antoni Roig de Torredembarra i J. M. Solé i
Gené de Montbrió del Camp han estat buscant dips, treballant a
l’hort i visitant Santa Marina amb les activitats corresponents.
La propera visita és la setmana vinent on ens visitaran els nens de
l’escola Joan Miró de Miami Platja.

