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El que teniu a les mans és 
un butlletí que servirà per 
mantenir informats als 
pratdipencs i pratdipen-
ques de tot allò que passa 
al nostre municipi i al seu 
entorn. 

També es comunicaran 
les decisions importants 
que es van prenent des 
del consistori, les activi-

tats i esdeveniments que 
tindran lloc al nostre po-
ble i altres continguts que 
segurament seran del vos-
tre interès. 

Ens agradaria que aques-
ta publicació fos obra de 
tots. Que tothom que ho 
vulgui hi pugui participar, 
ja sigui amb la ressenya 
d’un llibre, la crítica d’una 

obra d’art, l’exposició d’al-
gun aspecte interessant 
sobre el nostre poble o la 
nostra gent, un acudit o 
un poema propi...

Tot allò que us vingui de 
gust compartir amb nosal-
tres. 

Un butlletí elaborat 
entre tots i per a tots!

Us presentem 
una novetat, 
Lo Prat Diu 
esperem que us 
agradi 



2   I    

E D U C A C I Ó

Com cada curs, la Llar d’Infants Mu-
nicipal Els Dips duu a terme el projecte 
del Convidat. 

Aquest consisteix en què les famílies 
que vulguin poden venir a la llar per 
acompanyar-nos durant una estoneta 
compartint moments de temps. Aques-
ta és una manera d’obrir les portes de 
la llar a la comunitat educativa i també, 
a l’entorn.

Tot i que aquest curs, la pandèmia 
ens ho està posant difícil, hem decidit 
continuar amb el projecte del convidat 
perquè si una cosa ens ha ensenyat 
aquesta és a reinventar-nos i a ser més 
creatius.

Per això, ens adaptem a les noves 
mesures tenint en compte totes les in-
dicacions que ens marquen i sí, clar que 

sí, continuem gaudint d’un petit temps 
acompanyats dels més importants per 
als més menuts, la seva família.

Aquest curs, algunes de les perso-
nes que ens han fet una visita han estat 
la Mireia que ens va explicar un conte 
sobre els panellets, el Marc que ens va 
mostrar quina és la seva passió, l’Alba 
que ens va explicar un conte relacionat

amb el Nadal i ens va regalar un ar-
bre de Nadal ben peculiar, la Cristina i 
la màgia de les llums de colors i el Jau-
me que ens va ensenyar l’art de tallar 
troncs amb la motoserra.

Gràcies a totes i a tots per al vostra 
visita, pel que ens heu ensenyat i per 
l’estona tant agradable que junts hem 
passat. Aquesta experiència sens dubte, 
es quedarà gravada en els nostres cors.

“El convidat”

Cconfiança, seguretat i diversió!!Cplaces disponibles!!

PORTES OBERTES
CURS 2021-2022

Imprescindible demanar cita prèvia trucant al 977 56 62 30 o 
enviant un correu a e3007798@xtec.cat
Més informació a www.elsdips.blogspot.com

Compartint creativitat a la Llar d’Infants Els Dips
Un original projecte per compartir experiències amb els menuts de la família

Llar d’Infants Els Dips
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Els protocols de seguretat aplicats des 
de la direcció amb la col·laboració de 
tots els professionals del centre, han 
permès que els pares dels 64 alumnes 
puguin estar tranquils quan els seus 
fills es troben a l’escola.

En aquestes condicions, cada activitat 
és converteix en un repte a superar 
entre tots. 

El Carnaval és un d’aquests reptes que 
s’ha superat positivament. Ha servit 
per donar un aire de normalitat a la 
situació actual.

L’ERASMUS, un dels programes 
educatius més valorats per la seva 
importància a l’hora de promoure la 
igualtat d’oportunitats, la cooperació 

i mobilitat, el coneixement de les 
llengües, etc., s’ha cancel·lat per la 
COVID-19.

Escola Santa Marina 
de Pratdip
L’Escola de Santa Marina de Pratdip s’ha hagut 
d’adaptar a la nova situació 
El programa Erasmus, un dels més valorats, s’ha cancel·lat per la COVID-19 
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Les obres de reparació, conservació o 
manteniment de carrers o camins són 
tasques molt importants a qualsevol 
localitat per prevenir accidents, millorar 
les condicions d’accés als carrers, el seu 
aspecte, etc.

En el cas dels camins, a més de millorar 
l’accés a les explotacions agràries, 
ramaderes i forestals, permet prevenir 
o facilitar l’accés i el desplaçament en 
cas d’incendi.

Les actuacions de millora s’han dut 
a terme en diferents sectors: com el 
Barranc de la Dòvia o Santa Marina, 
franges contra incendis al voltant de 
la Urbanització de Santa Marina i Les 
Planes del Rei, camins locals com ara el 
camí del repetidor de Santa Marina, etc.
També volem recordar l’arranjament 

del camí de les Sorts iniciat el dia 9 
de desembre de 2019 i realitzat per 
l’empresa M.J. GRUAS, S.A. L’import 
total va ser de 62.535,90€ dels quals 
50.028,72 van ser subvencionats pel 
Plan Penta.

Per últim, no ens podem oblidar del 
projecte de millora de l’Avinguda 
Catalunya iniciat el dia 5 de novembre 
del 2019 i finalitzat el dia 16 de setembre 
de 2020. Les obres les va realitzar 
l’empresa COMAIGUA, S.L. per un 
import total de 329.551,87€, dels quals 
161.620,52€ van ser subvencionats per 
la Diputació. L’arranjament va suposar 
una millora important donat que es van 
renovar tots els serveis i es va habilitar 
el carrer pel proper desplegament de 
la fibra òptica. Aquesta última actuació 
ha tingut un cost de 18.974,88€.

Obres i Serveis
Conservació, manteniment i millores de carrers 
i camins les principals actuacions realitzades
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Durant bona part del mes de desembre 
i fins el 28 de gener, l’Oficina de 
Turisme de Pratdip ha acollit l’exposició 
itinerant Joan Perucho.

L’exposició organitzada per la Institució 
de les Lletres Catalanes ens va oferir la 
possibilitat de fer-li un homenatge.

Apassionat dels mites i llegendes i 
enamorat de la nostra llegenda dels 

L’Associació Pratdip Llegendari està 
preparant la publicació dels relats 
guanyadors i finalistes de les cinc 
darreres edicions del concurs literari 
emmarcat en el festival Pratdip 
Llegendari.

El llibre el componen un total de 
quinze relats curts de por i misteri amb 
pròleg del periodista Xavier Graset. 
Aquesta s’ha editat amb el suport de la 
Diputació de Tarragona i està prevista 
la se-va presentació per Sant Jordi.

Exposició 
Joan Perucho

Llegendaris

El 2020 va ser el centenari 
del naixement de l’escriptor 

El primer llibre de relats 
de por i misteri

Dips, Perucho escrigué “Les històries 
naturals”, obra traduïda a més de 15 
idiomes.
El nombre de visites ha estat força 
satisfactori. Els visitants han valorat 
molt positivament aquest complement 
extra que els ha ofert el centre i han 
mostrat un interès especial per tots 
aquells detalls que no es trobem a la 
seva biografia i que relacionen a l’autor 
amb el Prat i els Dips.

Amb el suport de: 

llegendaris

lle
ge
nd
ar
is

I

Recull de 15 relats de por i misteri guardonats al Concurs Literari organitzat 
per l’Associació Pratdip Llegendari des del 2014 al 2019.  

Associació Pratdip Llegendari
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La MIDIT (Mancomutitat d’iniciatives 
pel desenvolupament integral del 
territori de Vandellòs i Hospitalet de 
l’Infant, Tivissa i Pratdip) treballa en un 
nou pla estratègic de desenvolupament 
turístic al territori MIDIT per afrontar 
els nous reptes esdevinguts per la crisis 
provocada per la Covid-19 i que afecta 
especialment al sector turístic.

Seguint les línies estratègiques esta-
blertes, el projecte pretén fomentar 

Us presentem aquesta fotografia 
inèdita del Prat. Es tracta d’una postal 
dels anys 60 que vam veure per 
primera vegada a un dels plafons de 
l’Exposició Itinerant de Joan Perucho. 
Ens va semblar interessant recuperar-
la i plantejar la idea de crear un arxiu 
fotogràfic local. 

la cooperació entre el sec-
tor públic i privat per donar 
valor a tot el territori, dife-
renciar-se d’altres i millorar 
la competitivitat del sector 
turístic.

Es vol treballar per la desestacionalit-
zació, l’augment de la despesa i la di-
versificació del turisme amb l’objectiu 
d’aconseguir estabilitat i fortalesa pel 
sector.

MIDIT

Memòria Històrica

Nou pla estratègic turístic per fomentar 
la cooperació entre el sector públic i el privat

Pensem que els documents fotogràfics 
són molt importants per la memòria 
històrica de qualsevol lloc i, per això, 
us demanem a tots i a totes que si 
conserveu imatges locals antigues 
als vostres àlbums personals, ens en 
faciliteu una còpia amb l’any i l’autor (si 
es coneixen).
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El passat dia 29 de novemebre de 2020 
la Societat de Caçadors Sta. Marina de 
Pratdip, va realitzar la batuda del bosc 
negre, dins del Racó de la Dòvia, amb 

Amics de la Muntanya de Pratdip han 
continuat amb les seves tasques de 
neteja, principalment centrats amb 
el Tomb al Cavall Bernat, un dels “100 
cims” de la FEEC: del Camí del Borboll a 
La Caseta dels Leprosos, passant pel Pla 
dels Aladerns fins arribar a La Cova del 
Tabac i d’allí a Cavall Bernat; la tornada 
es va fer passant pel ròssic de Cal Pla-
ceta. També es van realitzar tasques de 
neteja al camí de l’Aguiler.

L’Associació ha finalitzat la reconstruc-
ció de la carbonera situada sota la Ro-

un resultat extraordinari de 16 porcs 
senglars abatuts. 

Mai en la història de la societat s’havia 
realitzat una gesta així.
Enhorabona!!

Associació 
de Caçadors
de Santa 
Marina

Amics 
de la Muntanya 
de Pratdip

La batuda al bosc negre

Neteja de camins 
i reconstrucció de carbone-
res les principals accions 
de l’associació

ca del Migdia. La iniciativa la van dur a 
terme en Josep, el seu germà el Sisco 
Escoda i el fill del primer, en Jaume Es-
coda i el Sisco Antò.

La carbonera també disposa de cabana 
o barraca de carboner (lloc on s’allotja-
va el carboner mentre durava el procés 
de la formació del carbó que depenent 
de la mida de la carbonera, durava uns 
5 dies).

Una dita sobre la misèria d’aquest ofici: 
“Qui fa carbó no menja bo, qui fa calç va 
descalç i qui fa guix res li reigs”

Assoc. de Caçadors Sta. Marina de Pratdip
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Abans de la pandèmia, el turisme 
constituïa un dels principals motors per 
l’economia catalana. 

Tanmateix, la crisi sanitària mundial 
ocasionada per la Covid-19 ha deixat un 
fort impacte negatiu en la temporada 
turística. 

L’oficina de Turisme-Centre d’Interpre-
tació Serra de Llaberia també ha patit 
els efectes. No obstant això, el resultat 
final no ha estat tant negatiu degut 
a que els últims mesos del 2019 i els 
primers del 2020 (fins que comença la 
pandèmia) dúiem un creixement de les 
visites força elevat. Això ha fet que els 
resultats finals no hagin estat dolents, 
mantenint-se en unes xifres totals equi-
parables a anys anteriors.

Durant els primers mesos es va portar 
un bon ritme de treball, els turistes 
que visitaven l’Oficina de Turisme cada 
cop eren més. Hi va haver un consi-
derable increment en la demanda de 
reserves per a visites guiades i un aug-
ment de les consultes telefòniques i 
telemàtiques.

A partir del més de març tot va canviar, 
la pandèmia ens va marcar el dia a 
dia. Per una banda, els mesos de 
confinament (de finals de març al maig) 
que van ser dies de portes tancades, 
sense visites, només amb atenció tele-
màtica i telefònica. 

Per altra banda, els mesos d’estiu, 
moments en que la gent tenia molta 
necessitat de sortir, després de 
tants dies de dures restriccions, es 
prioritzaven indrets petits i tranquils 
com Pratdip per anar a passar el dia, 
el cap de setmana o, fins i tot, les 
vacances. Això va suposar un allau de 
visites a la nostra oficina.

Centre d’Interpretació Serra 
Llaberia-Oficina de Turisme 
de Pratdip
Les restriccions animen 
als turistes a visitar 
indrets petits i tranquils 
com Pratdip 

L’any 2020 l’oficina va rebre un total 
de 1687 visitants distribuïts de la següent forma:
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Visitants 2020

Païs d’origen

Comunitat autònoma

Províncies

Gener   63
Febrer   285
Març   107
Abril  0
Maig   79
Juny   356
Juliol   152
Agost   288
Setembre  83
Octubre  245
Novembre  16
Desembre  13

Alemanya 2
Andorra  4
Bèlgica  15
Espanya 1600
França  50
Països Baixos 8
Regne Unit 7

Andalusia 4
Aragó  41
Catalunya 1326
València 7
Madrid  16
Navarra  17
País Basc 20

Barcelona 706
Girona  62
Lleida  96
Tarragona 462
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El dissabte 26 de desembre a les 12.30 h  
del matí tots els nens i nenes del Prat 
van anar davant de l’ajuntament per 
fer l’entrega de les cartes al Patge reial. 
Amb molta il·lusió i nervis van lliurar els 
seus desitjos a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.

El passat dia 5 de gener el Centre de Dia 
de Pratdip va rebre la visita de SSMM els 
reis Mags d’Orient. 

Complint amb els protocols de seguretat 
establers per la Covid-19, i per a joia dels 
presents, van poder saludar i entregar un 
present als usuaris del centre. 

L’esforç extra que van haver de fer SSMM 
amb motiu de la situació pandèmica es 
va veure compensat per les mostres 
d’agraïment i felicitat que van rebre de 
part dels assistents.

La visita 
del Patge 
Reial

Centre de Dia

La il·lusió dels més petits

La felicitat dels més grans

T’agradaria gaudir d’aquest espai acollidor, entorn familiar 
i la millor atenció? Encara hi ets a temps!!
Demana informació a l’Ajuntament



 I   11

N A D A L

Un any més Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient van arribar al Prat on els nens 
i nenes esperaven amb molta emoció i 
nerviosisme la seva arribada. 

El passat Nadal l’Associació de Dones de 
Pratdip va posar en marxa una iniciativa 
amb l’objectiu de recaptar fons per la 
Marató 2020 dedicada a la lluita contra la 
Covid-19. 

Per sumar-se a la iniciativa calia fer un 
donatiu a qualsevol de les urnes situades 
a l’Ajuntament, l’Agrobotiga de la Coope-
rativa, el Forn de Pa Escrivà o la Farmàcia 
de Pratdip. En el moment de fer el 
donatiu es recollia un element decoratiu 
que es podia personalitzar i penjar a 
l’arbre de Nadal que hi havia situat davant 
de l’ajuntament.

Podem estar molt satisfets perquè 
malgrat les dificultats econòmiques que 
hagi pogut causar aquesta pandèmia 
a moltes llars, la solidaritat dels veïns i 
veïnes de Pratdip ha estat significativa. 

En aquesta ocasió la recaptació ha estat 
de 2000€.

Arribada Reis Mags d’Orient

La Marató 
2020

Els Reis Mags 
de porta a porta

Gran solidaritat dels veïns 
i veïnes 

Melcior, Gaspar i Baltasar van anar casa 
per casa a portar els regals. Els més 
menuts s’endugueren una sorpresa 
enorme en veure que eren els Reis 
Mags en persona els qui havien trucat 
a la porta de casa seva.
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Aquest any el Prat ha comptat amb una 
nova activitat nadalenca que ha estat 
molt ben acceptada per la població.
 Ens referim a la Primera Cursa de Sant 
Silvestre. El circuit consistia en un tomb 
circular per l’interior de la localitat. 
Al punt de sortida, situat davant de 
l’ajuntament, els participants recollien la 
samarreta i la mascareta que els facilitava 
l’organització. 

De les 12 h a 13 h del migdia prenien 
la sortida seguint totes les mesures de 
seguretat establertes per a la prevenció 
de la Covid-19. 

El balanç va ser molt positiu, amb un total 
de 73 participants i una bona recaptació 
per la Marató.

Són molts els beneficis de fer esport 
durant la infància i l’adolescència. És molt 
important per a la seva formació física, 
emocional i social.

Tots els dijous per la tarda (de 4.30 h 
a 5.30 h) els 19 integrants del grup de 
Bàdminton del Prat acudeixen al pavelló 
esportiu per fer l’es-port que més els 
agrada. 

Encara no hi formes part? Apunta-t’hi!

La transformació del món laboral ha 
fet que les màquines substitueixin les 
persones en aquelles activitats que 
requereixen esforç físic. Per això, si 
volem estar sans i sentir-nos millor hem 
de buscar alternatives per compensar la 
falta d’activitat física.

Una opció és apuntar-se a un gimnàs on 
les condicions ambientals i el trobar-se 
amb altres persones facilita el crear la 
rutina i millora l’estat d’ànim.

El gimnàs del Prat ha començat l’any 
amb un total de 18 usuaris què es troben 
tres dies a la setmana, (els dilluns, els 
dimecres i els divendres, de 18 h a 20 h.) 
amb l’objectiu de millorar el seu estat 
físic per sentir-se millor.

Demaneu la vostra plaça! Us esperem!

Cursa 
Sant Silvestre

Bàdminton

Gimnàs

Èxit en la primera edició

Salut i diversió

Salut, rutina i millora 
d’ànims en companyia
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El 31 de gener de 2020 es va conèixer el 
primer pacient registrat per COVID-19 a 
Espanya. Es tractava d’un ciutadà alemany 
que havia estat ingressat a la Gomera. 

El 25 de febrer es va detectar els primer 
cas a Catalunya, una dona italiana 
resident a Barcelona. 

A Pratdip, el primer cas es va detectar el 
mes d’agost del 2020. A hores d’ara hi ha 
hagut un total de 20 contagis al nostre 
municipi.

Quan Catalunya encara no s’havia 
recuperat del temporal Glòria (gener 
2020) ens va visitar la Borrasca Filomena 
(gener 2021). 

Aquesta ens va deixar un mantell blanc 
de neu a bona part del territori i unes 
temperatures mínimes de -11,9º C en 
algun indret de Catalunya. 

A tot això hi hem de sumar una línia de 
tempestes que el 22 de gener va creuar 
Catalunya descarregant llamps, trons i 
calamarsa per allà on passava.

Sembla que la natura no deixa d’advertir-
nos, sense èxit, dels perills que correm si 
no ens posem a treballar seriosament per 
preservar el medi natural.

La Covid-19

El temps

Una vintena de veïns contagiats en un any

Temporals, tempestes 
i neu

El 13 de març de 2020 es declarà l’estat 
d’alarma per l’alt grau d’expansió de la 
pandèmia. Desprès de dos pròrrogues, 
el 2 de maig de 2020 es va iniciar la 
desescalada per fases. Semblava que 
no hi havia un acord general respecte 
quines eren les actuacions més adients 
per afrontar el problema. Després d’un 
any convivint amb aquest virus ens 
trobem immersos en la tercera onada de 
la pandèmia i amb l’esperança posada en 
les vacunes.
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El Centre Horus, amb una bona dosi de 
creativitat i imaginació i tots els esforços 
i recursos dels que disposa, treballa per 
mantenir aquest espai idíl·lic i els seus 
hostes en les millors condicions. També 
es proposa donar a conèixer l’entorn 
natural i promoure els valors de respecte 
al medi ambient .

Aquestes són algunes de les activitats 
programades:

Centre Horus
Activitats en família RECICLAR ÉS VIDA

1 de maig 2021
De 10 h a 12.30 h
De 10 anys a 65+

Amb aquesta activitat es pretén 
conscienciar d’un dels majors 
problemes pel planeta, els residus. 
Exposarem diverses pràctiques per 
ajudar al planeta ficant el nostre 
granet de sorra, posant èmfasi 
en la reutilització i el reciclatge. 
Fabricarem una “caixa niu” amb un 
residu d’un sol ús.

#ONLYFOOD

El segon dissabte de cada mes
A partir del 10 d’abril
Visita a les 12 h
D’1 anys a 65+

Realitzarem una visita guiada per 
les instal·lacions del Centre Horus 
i coneixerem les històries de totes 
les espècies de fauna que viuen al 
nostre refugi. 

Més info. a www.centrehorus.org/
visita-onlyfood/

OCELLS DE JARDINS: 
BONES PRÀCTIQUES 
PER AJUDAR-LOS

18 d’abril 2021
De 10 h a 12.30 h
De 12 anys a 65+

Descobrirem els ocells que podem 
trobar a la nostra ciutat i com 
ajudar-los. Aprendrem a construir 
les nostres pròpies caixes niu i 
menjadores, a més de com i quan 
donar de menjar i quins aliments 
ficar a les menjadores per a 
cadascuna de les espècies.
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Un home viu en el desè pis d’un edifici. Tots els dies agafa l’ascensor per a baixar 

fins a la planta baixa quan vol sortir de casa. Tanmateix, quan torna puja en 

l’ascensor fins al setè pis i després per l’escala els altres tres pisos restants. 

Per què ho fa?

*Trobareu la resposta al pròxim butlletí.

ENDEVINALLA

SOPA DE LLETRES

Endevina, endevinalla

Set poblacions que comparteixen la Serra de LLaberia



OFICINA DE TURISME i PUNT 
D’INFORMACIÓ DE LA SERRA 
DE LLABERIA
Plaça de l’església, 1 I PRATDIP 
Tel.: 977 566 388
turisme@pratdip.cat 
www.pratdipturisme.com

Av. Catalunya, 7  I PRATDIP 
Tel.: 977 566 242
ajuntament@pratdip.cat 
www.pratdip.cat

AJUNTAMENT 
DE PRATDIP

edita
Pratdip Turisme 
Ajuntament de Pratdip

col.labora
Amics de la Muntanya de Pratdip
Associació de Dones
Associació de Caçadors de Pratdip
Centre de Dia
Centre Horus
Comissió de Festes
Escola Santa Marina de Pratdip
Llar d’Infants Els Dips
MIDIT
Pratdip Llegendari

descarrega’t 
la app

RECORDA
QUE POTS ESTAR
AL DIA DE TOTES 
LES COMUNICACIONS 
DE L’AJUNTAMENT
AMB EL PREGÓ 
ELECTRÒNIC


