PRATDIP NEWS

SHOWCOOKING
A MAS MARIASSA
L’Associació de Dones de Pratdip i
l’Hotel Mas Mariassa organitzen una
demostració culinària amb tast el dia 3 de
novembre. La demostració anirà a càrrec
del Francesc Bellsolà, cuiner i director de
l’hotel i es farà a les 10 del matí.
Tothom que vulgui pot participar-hi
apuntant-se a l’Oficina de Turisme o bé a
la Junta de les Dones fins el dia 30
d’octubre. El preu per sòcia és de 5 euros
i 10 euros per la resta (homes i no sòcies).

RALLY CATALUNYACOSTA DAURADA
Aquest cap de setmana es celebra la
49ena edició del Rally RACC
Catalunya-Costa Daurada. Dissabte 26 hi
haurà dues passades pel camí que va de
Colldejou al Coll de Fatxes, la primera a
les 11:46 i la segona a les 16:14.

CASTANYADA 2013
Dijous 31 d’octubre és la nit de la
Castanyada, i al Bar Casal s’organitza un
sopar terrorífic. Per més informació
truqueu al 696 624 610.

Arranjament del camí a través dels
ajuts als Espais d’Interès Natural
Aquest mes d’octubre s’han
acabat les obres d’arranjament
del camí de la Carabassa. Les
tasques han consistit en el
desbrossat i despedregat del
camí i la reconstrucció dels
marges que havien caigut. Les
actuacions les han portat a
terme personal de la brigada
municipal i la direcció tècnica
ha anat a càrrec de tècnics del
Consorci de la Serra de
Llaberia. Les actuacions s’han
finançat a través dels ajuts als
Espais d’Interès Natural de
Catalunya.
Amb
aquesta
actuació es pretén consolidar la
xarxa de camins que uneix els
dos espais naturals que hi ha a
Pratdip, el de la Serra de
Llaberia i el de les Muntanyes
de Tivissa i Vandellòs.

WORKSHOP TERRITORI MIDIT
Trobada entre empreses
d’allotjament i empreses d’activitats
El proper dimarts 29 d’octubre tindrà lloc el 1er Workshop
del territori MIDIT, a l’Hotel Spa La Figuerola de
Vandellòs. La finalitat d’aquesta trobada és facilitar les
relacions entre les empreses d’allotjament i les empreses
d’activitats que operen al territori per tal de crear sinèrgies
entre ambdós sectors i millorar l’oferta turística a través de
petites reunions entre empreses. Aquest tipus de trobades
són una de les accions de comercialització més eficaces al
tractar-se d’un canal de comercialització molt directe i
personalitzat que dona la possibilitat per poder establir
nombroses relacions comercials en un curt espai de temps i
un cost relativament reduït. Està previst que participin al
workshop al voltant de 25 empreses.
Aquesta acció és el resultat de les propostes sorgides al
Fòrum d'Opinió del sector turístic de la MIDIT, organitzat
amb el suport del CMCTUR - Parc Científic de Turisme de
la URV, en el marc de programes innovadors i
experimentals cofinançats pel SOC i el FSE pel 2012-2013.
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Aquest dijous, la Llar d'Infants Municipal
Els Dips de Pratdip rebrà una nova
menció arquitectònica. Es tracta dels
Premis Endesa a la construcció
immobiliària més sostenible 2013 i la llar
rebrà la menció en la categoria de
“Promoció
no
residencial
més
sostenible”. Aquest premis donen un
reconeixement a aquells projectes que
impulsen i construeixen un futur més
sostenible. L’acte es celebrarà al Palau de
la Música de Barcelona i aquest és un
reconeixement més que rep aquesta
infraestructura molt valorada a nivell
arquitectònic i de sostenibilitat.

CAMÍ DE LA CARABASSA

Estat inicial d’un tram del
camí, obres de reconstrucció
del marge i resultat final amb
el tram condicionat.

RECONEIXEMENT A
LA LLAR D’INFANTS
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