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Des d’aquesta setmana ja està col·locada la nova 

senyalització de l’Espai d’Interès Natural de la 

Serra de Llaberia a les carreteres que donen accés 

a l’espai natural. A la carretera T-310 es pot trobar 

el cartell que indica l’entrada per Pratdip. La 

senyalització inclou el nom i la imatgeria 

estàndard de senyalització d’espais naturals de la 

Generalitat de Catalunya. Així doncs amb aquesta 

acció es millora la senyalització informativa sobre 

l’espai natural i es consolida el Centre 

d’Interpretació de la Serra de Llaberia com a pol 

d’atracció de visitants per la vesant sud de la serra.  

Per tal que la Generalitat senyalitzi un espai, cal 

que aquest compleixi amb uns requisits. Aquests 

són:  tenir un bon accés per carretera, ser un recurs 

amb elevat valor intrínsec i obert al públic, amb 

elements singulars, amb senyalització de 

continuïtat i disposar d’un pla de promoció. 

EIN SERRA DE LLABERIA 

L’Associació de la Gent Gran de Pratdip 

organitza una sortida a Vilafranca del 

Penedès pel dia 19 de febrer. La sortida és 

gratuïta i està oberta a tothom que vulgui 

anar-hi i sigui major de 30 anys. Els 

interessats es poden apuntar fins el dia 14 de 

febrer a l’Oficina de Turisme o bé a 

l’Ajuntament. 

 

VILAFRANCA  

DEL PENEDÈS 

El proper dimarts 4 de març es portarà a 

terme un curs intensiu de manipulador 

d’aliments. Aquest es farà a la sala d’actes 

de l’Ajuntament de les deu del matí a les 

dues del migdia. El curs es gratuït i cal 

inscriure’s prèviament a l’Ajuntament. 

L’empresa Laboratoris analítics Valls és qui 

impartirà el curs amb la col·laboració de 

l’Ajuntament. 

CURS DE MANIPULADOR 

D’ALIMENTS 

VOLS BALLAR? 

L’associació de la Gent Gran de Pratdip 

organitza uns tallers de balls diversos per 

ballar en grup. Els tallers es faran al Casal 

Municipal cada divendres a les 7 de al 

tarda i tindran una durada d’una hora i 

mitja. El preu dels tallers és de 10 euros al 

mes. Es podeu apuntar fins el dia 15 de 

febrer a l’Oficina de Turisme o bé a 

l’Ajuntament. 

Als tallers s’hi pot apuntar tothom qui 

vulgui, sigui soci o no de la gent gran i no 

patiu si no teniu parella, no és necessària 

ja que els balls són en grup. 

NOUS CURSOS 

FORMACIÓ A IDETSA 

Ja ha sortit la nova oferta formativa organitzada per 

IDETSA (viver d’empreses) per al primer semestre 

del 2014. Els cursos que s’impartiran són molt 

variats i intenten donar resposta a les principals 

demandes del sector econòmic del nostre territori. 

Alguns d’aquests cursos són: aparadorisme, 

comptabilitat, nòmines i seguretat social, 

socorrisme aquàtic, negociació i resolució de 

conflictes, parlar en públic, gestió i organització del 

temps, idiomes, carnet fitosanitari bàsic o peó 

forestal, entre d’altres. Podeu informar-vos trucant 

al telèfon  977 820 820 o bé a www.idetsa.net. 
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