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Notícies
Suport acadèmic per a joves que cursen entre 6è de primària i 4t
Cada sessió queda organitzada diàriament per a satisfer les necessitats que presenten acadèmicament
(deures, exàmens, treballs,...). L'alumnat, pot interactuar amb la resta del grup.

Diumenge, 8 de setembre de 2019

Moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels 8 membres assistents, dels 9 que el componen,
aprovar la "Moció en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi" encapçalada pels grups
municipals d'ERC i Junts Pel Pla del Penedès.
Dimecres, 4 de setembre de 2019

El Consorci de promoció turística presenta la campanya de màrqueting
Penedès Secret
PENEDÈS SECRET no ho diguis a ningú, és la nova campanya de màrqueting que acaba de presentar
el Consorci de promoció turística del Penedès. Un acte amb molta assistència que va començar amb un
recorregut pels carrerons de la vila fins arribar al Moli de Cal Xerta i l’espai HD Riudebitlles.
Divendres, 26 de juliol de 2019

Consells bàsics de l’ASPCAT per evitar els problemes causats per la
calor
Protegiu-vos del sol i la calor
Al carrer, eviteu el sol directe
Reduïu l’activitat física a les hores de més calor
Beveu força i vigileu l’alimentació
Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola
Dimarts, 23 de juliol de 2019

Festa Major 2019
La Festa Major del Pla del Penedès tindrà lloc del 26 al 29 de juliol, ja s’han realitzat actes previs aptes
per a tots els públics, com la caminada nocturna a Sant Pere de Riudebitlles, el concurs de coques i
pastissos i la inauguració de l’exposició de fotografies “El Pla del Penedès. Història en Postals”

Dimarts, 23 de juliol de 2019

