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NOU MAPA DE RUTES
Ja està disponible el nou fulletó de rutes pel
poble. “Un Tomb per Pratdip” dona resposta a
una de les demandes principals del visitants a
l’Oficina de Turisme. La gent vol caminar per la
muntanya i la majoria vol fer rutes curtes amb
inici i final al mateix poble. El mapa proposa un
total d’11 tombs de diferents durades i
dificultats, tots circulars (excepte el recorregut
que uneix Pratdip i Colldejou pel camí antic).
Cada tomb està representat al mapa i es descriu breument. En la definició dels tombs hi ha participat
els caminadors del poble, concretant recorreguts i informació varia. Així mateix, s’ha demanat la
col·laboració al sector turístic per tal que puguin promocionar el seu negoci tot oferint informació
d’interès. El mapa s’ha fet en català, castellà, anglès i francès, i anirà acompanyat d’un fulletó més
explícit de cada recorregut.

L’AUCA DE PRATDIP
Fou un prat verd i frondós, brollantne l’aigua a borbollons, uns gossos
anomenats dips, atemorien grans i
petits. Així comença l’auca de Pratdip
feta per l’Antonieta Cugat i il·lustrada
per Jaume Boldú. L’auca parla dels
trets més importants del poble de
Pratdip i del seu entorn, les seves
tradicicons i la seva gent. La podeu
veure exposada a l’Oficina de
Turisme i en breu s’editarà un fulletó
amb l’auca per a què tothom que ho
vulgui, pugui tenir-la.

CAMÍ ANTIC DE
SANTA MARINA

Aquests dies s’ha acabat
amb l’arranjament del camí
antic de Santa Marina en els
trams que van des del
barranc de l’Aguiler fins a la
zona de pícnic de l’ermita.
Aquesta acció s’ha portat a
terme amb el cofinançament
de la Diputació de Tarragona
i s’ha adaptat com a itinerari
saludable.

TERRASSA CHILL-OUT
Ampliació dels serveis a Mas Mariassa
L’hotel Mas Mariassa
amplia els seus serveis
amb la posada en
funcionament
de
la
terrassa restaurant-grill.
Aquesta estarà oberta a
tothom que vulgui anarhi des de les 12 del
migdia a la una de la
matinada
(dilluns
tancat).
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