PRATDIP NEWS

DILLUNS, AL CASAL!
Els nens i les nenes de Pratdip tenen una cita
molt important dilluns a les 10 del matí, és el
primer dia del Casal d’Estiu. Moltes activitats i
diversió és el que els espera, des de visites a la
hípica, anar amb tractor a Llaberia, piscina,
senderisme, cinema, etc. Així doncs, tots
preparats i a gaudir de l’estiu. El Casal
s’allargarà fins el dia 27 d’agost i està prevista
l’assistència d’un número similar de nens al de
l’any passat. És important també remarcar la
feina dels pre-monitors i monitors, que tindran
cura dels nens durant el casal.

HORARIS D’ESTIU
OFICINA DE TURISME
A partir del dia 30 de juny, l’Oficina de
Turisme i CI de la serra de Llaberia obrirà les
seves portes tots els dies de la setmana. Aquest
horari s’allargà fins el mes de setembre.

VISITA DEL SUBDELEGAT
DEL GOVERN CENTRAL
Avui dimecres hem rebut la visita del subdelegat
del govern estatal a Tarragona, el Sr. Jordi Sierra
Viu. El motiu de la visita ha estat per qüestions
relacionades amb el pla d’emergència nuclear, tot
i que ha aprofitat per fer una visita pel nucli de
Pratdip.

La marxa de BTT arriba a
la seva vuitena edició
El proper diumenge 13
de juliol el Club
Ciclista Pratdip –
l’Ajnuba organtiza la
ja tradicional marxa
BTT “Els Senders del
Dip”. Aquest any és la
vuitena edició i cada
any gaudeix d’un
major número de
participants i un èxit
creixent.
Les
inscripcions a la cursa
ja estan disponibles a
www.bicinscripcions.c
at i podeu consultar tot
el referent a la cursa a
la web del Club:
www.penyaanjuba.net.

INAUGURACIÓ OBRES
DEL CASTELL
Dissabte es van inaugurar les obres de millora i
adequació del castell del poble. A l’acte hi van
assistir moltes persones que van poder veure
com ha quedat l’espai. Actualment és visitable
de forma concertada a l’oficina de turisme.

DL T-1036-2014

Recordeu que aquest cap de setmana es farà la
primera fira de la cervesa artesana de Pratdip.
Si us agrada la cervesa no hi podeu faltar.
Durant aquests dos dies diferents productors
oferiran la seva cervesa, hi haurà zona
gastronòmica, activitats per als més petits com
passejos en poni, carruatge, tir amb arc,
discoteca mòbil i exhibició d’aus.
La fira es farà davant del poliesportiu i estarà
oberta al públic des de dissabte al matí fins
diumenge al vespre.
No hi falteu!
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