PRATDIP NEWS
El passat diumenge 9 de març vàrem organitzar
una sortida per fer el Tomb de la Cabrafiga
passant per la cova del Xirico coordinada pels
Amics de la Muntanya de Pratdip. El resultat és un
èxit rotund, tant en participació com en
desenvolupament de la sortida. Un centenar de
persones van prendre la sortida des del
poliesportiu direcció al coll de la Cabrafiga on
vam esmorzar. Un cop esmorzats, vam visitar la
cova del Xirico, la font de la Cabrafiga i el
Castellet de les Mugues. Des d’aquí vam baixar
fins al barranc de la Dòvia i resseguint-lo vam
arribar de nou al poble on ens esperava una paella
de germanor.
Cal agrair la dedicació desinteressada de la gent
que ha recuperat antics camins i els ha fet
practicables per als caminadors. Estem fent
recol·lecció de fotografies de la sortida. Si en teniu
i ens les voleu fer arribar (turisme@pratdip.cat),
les penjarem a la nostra pàgina de Facebook i així
les podrem compartir amb tothom. Us deixem
amb un tastet de fotos i ja ho sabeu, ens veiem a la
pròxima!

CALÇOTADA POPULAR
Diumenge 23 de març
Estem al mig de la temporada de calçots i
és per això que el diumenge 23 de març la
Comissió de Festes de Pratdip organitza la
ja tradicional calçotada popular. Podeu
agafar el vostre tiquet a l’Oficina de
Turisme fins dijous 20 de març. El preu de
la calçotada completa és de 15 euros.

TERRES DEL MESTRAL
“Valorització Gastronòmica”
Després de la feina feta per la Fundació Alícia
sobre el receptari tradicional de les nostres terres
i l’estudi de les variacions de la clotxa, arriba
l’hora de la presentació del projecte
“Valorització Gastronòmica del Territori de la
MIDIT”. És per això que s’han organitzat
diferents presentacions a l’Hospitalet de l’Infant,
Vandellòs, Tivissa i Pratdip amb la participació
de Jaume Biarnés i la Núria May de la Fundació
Alícia on a més es farà demostració de cuina en
directe. A Pratdip la presentació serà el dia 7
d’abril al Casal Municipal a dos quarts de set.
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