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ARRIBADA SOBTADA 

 DE L’HIVERN 

Sembla que l’hivern hagi arribat de cop. La setmana 

passada la començàvem amb temperatures 

primaverals i avui tenim una temperatura mínima de 

4,3ºC. Però potser el més destacable ha estat la 

quantitat d’aigua que ha caigut des del divendres 

passat a la nit. En total, 219 litres per metre quadrat, 

que representa la meitat d’aigua de pluja que cau en 

tot l’any a les zones mediterrànies. Les pluges van 

començar divendres a la nit i va estar plovent quasi 

ininterrompudament fins dilluns. Les dades 

meteorològiques del poble són recollides per 

l’observador meteorològic Antoni Sabaté.  

CAMÍ SANTA MARINA 

La setmana passada van finalitzar les tasques 

d’arranjament i neteja del tram del GR 192-1 

que va de l’ermita de Santa Marina fins al 

Coll de Santa Marina. Les tasques han 

consistit en la consolidació del camí en 

aquells trams més malmesos, el desbrossat i la 

senyalització. Aquesta actuació ha estat 

finançada per la Generalitat de Catalunya a 

càrrec dels ajuts pels espais d’interès natural 

de Catalunya. Amb aquests treballs es 

completen totes les actuacions previstes que 

han consistit en l’arranjament del camí de les 

Fonts, el camí antic de Pratdip a Santa Marina 

i de l’ermita fins al Coll de Sta. Marina.  

Canvi de temps radical amb moltes 

pluges, vent i baixada de les 

temperatures 

VISITA  AL TERRITORI MIDIT 

Creació de sinèrgies en la promoció i 

dinamització turística 

El proper 22 de novembre de 2013  el Conseller 

de Turisme del Consell Comarcal, el Sr. Antoni 

Marca i el Director del Patronat de Turisme del 

Consell Comarcal del Baix Camp, Sr. Jordi 

Gomà visitaran el territori de la MIDIT. La 

visita començarà a la Casa de la Vila de 

l’Hospitalet i des d’allí es farà una ruta per 

Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’lnfant on es visitarà la nova seu de l’Oficina de 

Turisme, Cal Forn, el Centre d’Interpretació de 

l’Oli a Vandellòs, el casc antic de Tivissa i el 

Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia de 

Pratdip. Aquesta trobada es fa amb l’objectiu 

d’establir sinèrgies entre la mancomunitat i el 

Consell Comarcal per tal de potenciar la 

promoció i la dinamització del sector turístic.   

JORNADA TÈCNICA 

El Consorci de la Serra de Llaberia participa com 

a ponent en la jornada tècnica “Priorat: territori 

sostenible i turisme, claus de futur”, que 

organitza el Parc Natural de la Serra del 

Montsant el dia 26 de novembre a la Cartoixa 

d’Escaladei, a la Morera de Montsant. En la 

jornada, es volen donar a conèixer les diferents 

oportunitats per assolir un turisme sostenible 

amb els valors paisatgístics, naturals, agrícoles i 

culturals. Inscripcions a spromoeco@priorat.cat 

o a www.ruralcat.net/preinscripcionspatt.  

Desbrossada i arranjament 

 de part del GR 192-1 

Imatges de les tasques de desbrossat i estat actual del camí 

CARAGOLADA AL CASAL 

Aquest diumenge el Bar Casal organitza una 

caragolada per dinar. Per més informació, passeu 

pel bar o bé truqueu al 696 624 610 

Priorat: territori sostenible i 

turisme, claus de futur 
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