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VISITA ALUMNES ESCOLA 

HOTELERIA I TURISME 

Els alumnes de segon curs de Guia turístic de
l’escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils van
visitar Pratdip divendres passat. Amb la visita
guiada van assolir coneixements sobre el seu
entorn immediat i l’aplicació pràctica a la
formació que estan rebent. Està prevista una
nova visita d’un altre grup d’alumnes de
l’escola per a finals de novembre.

NOVA SENYALITZACIÓ

Una de les noves accions que s’estan
portant a terme des del Patronat de Turisme
del Consell Comarcal del Baix Camp en el
marc del Pla de Foment del Turisme de les
Muntanyes de la Costa Daurada és la
millora de la senyalització de determinades
rutes dels pobles de les muntanyes del Baix
Camp. En aquest sentit, a Pratdip es
millorarà la senyalització del camí antic de
Santa Marina i l’accés a Mont-redón per les
Crestes de la Seda.

Nova acció del PFTMCD

Les senyals indiquen
direccions amb els
destins, el temps
estimat i la distància.
Així mateix
inclouran una xapa
de posicionament
amb les coordenades.

En el mateix marc del pla de foment, s’està
duent una altra acció a terme la qual ja està
quasi finalitzada. És la conceptualització de
productes turístics. Al llarg de diferents
sessions de treball dutes a terme durant tot
l’any, s’ha presentat un treball elaborat pel
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i
Oci on s’exposen les propostes de producte
turístic que caldria portar a terme en el
nostre territori.LA MARATÓ 2014

L’Associació de Dones de Pratdip ja té preparada
la jornada solidària per recaptar fons per la Marató
de TV3 d’enguany, dedicada a les malalties del
cor. Els actes organitzats es faran diumenge 7 de
desembre al bar del Casal. A les 5 de la tarda, el
concurs de dolços solidaris que després es vendran
per recaptar fons (cal portar els dolços a les 4 de la
tarda) i a les sis de la tarda, berenar popular amb

VIATGE A  AGRAMUNT

L’Associació de la Gent Gran de Pratdip
organitza una sortida a Agramunt per visitar
la població i la fàbrica i museu del Torró i la
Xocolata, pel dia 28 de novembre. Tothom

xocolata i coca o bé pa
amb tomaca i embotit. Els
tiquets es poden agafar a
l’Oficina de Turisme fins
divendres 28 de novembre.

que vulgui
apuntar-se
caldrà que ho
faci a l’Oficina
de Turisme
fins dimarts 25
de novembre.


