PRATDIP NEWS
“Valorització Gastronòmica de
les Terres del Mestral”
Us recordem que el proper dijous dia 10 d’abril
es farà la presentació del projecte “Valorització
Gastronòmica del Territori de la MIDIT”. La
presentació anirà a càrrec de Jaume Biarnés i
Núria May de la Fundació Alícia i es farà una
demostració de cuina en directe. Aquest projecte
sorgeix de la necessitat de promocionar
gastronòmicament la nostra terra, i s’encarrega a
la Fundació Alícia la tasca d’investigar a través
del receptari tradicional de les nostres terres
quins productes serien els més adients per a que
esdevinguessin el nostre estendard culinari.
Arran d’aquest estudi, la Fundació ha elaborat un
receptari tradicional i ha fet un estudi de les
variacions de la clotxa, del qual també n’ha
sorgit un receptari. La presentació serà a dos
quarts de vuit de la tarda al Casal Municipal.
Esperem la vostra assistència.

EL RETORN DEL DIP
Excursió teatralitzada
Arran del mal temps que va fer el cap de
setmana passat, s’ha posposat la sortida
teatralitzada del Retorn del Dip pel proper
dissabte 5 d’abril. Podeu obtenir més informació
i fer les inscripcions a guiatges@elbrogit.com o
bé al telèfon 689 006 199. El preu és de 12€ els
adults i 3€ els menors de 12 anys, amb
descomptes per famílies.

UN TASTET DEL NOU
CASTELL DE PRATDIP
Visitable abans de l’estiu
La segona fase de les obres de recuperació del
castell de Pratdip avancen a bon ritme i està
previst que acabin abans de l’estiu. Les
actuacions que s’hi han portat a terme és
l’adequació per a la seva visita.

GUIA D’ACTIVITATS
Agenda d’activitats per les
Muntanyes de la Costa Daurada
El Patronat Comarcal de Turisme del Baix
Camp ha editat la segona guia de turisme actiu
de les Muntanyes de la Costa Daurada amb
l’objectiu de promoure l’activitat pels
municipis d’interior i de muntanya de la
comarca.
La guia presenta tot
un
conjunt
de
propostes d’activitats
guiades per fer entre
els mesos de març i
novembre d’enguany
que ofereixen sis
empreses de turisme
actiu que treballen a
la zona En total
s’ofereixen
39
activitats d’àmbits tan
diversos
com el
senderisme, hípica,
visites guiades, el tir
amb arc, etc.
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