PRATDIP NEWS

Nº 73 Juliol 2014

COMENÇA L’ACTIVA’T!

RISC D’INCENDI FORESTAL
Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la precaució davant el risc d'incendi forestal al
sud de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El pla INFOCAT s’ha posat en Prealerta per risc
d’incendi forestal que afecta a les comarques del Baix Camp i el Priorat a Tarragona i a totes les
comarques de les Terres de l’Ebre.
És per això que es recomana extremar les precaucions en les activitats prop de zones boscoses i
que si observen columnes de fum o indicis d’un foc forestal truquin al telèfon d’emergències 112.
Des de Protecció Civil també es recorda que està prohibit fer foc o realitzar activitats de risc prop
del bosc com poden ser: generar i cremar restes vegetals; llançar petards o coets; fer treballs que
generin guspires; fer fogueres o utilitzar barbacoes sense mataguspires.

Edita: Oficina de Turisme de Pratdip. Pl. de l’Església, 1. 977 566 388. turisme@pratdip.cat www.pratdipturisme.com

Aquest divendres 1 d’agost comencen les diferents activitats que conformen el programa d’”A
l’Agost, Activa’t Al Prat”, i ja n’és la onzena edició sense parar. Durant aquests anys, la població
de Pratdip i les seves associacions s’han bolcat en aquestes activitats, tant a nivell de participació
com d’organització. És d’admirar i també, perquè no, de presumir, que tenim tot un estiu vibrant
d’actes. A més, la varietat i amplitud de públics a qui van dirigits és també una senyal de la
vocació de satisfer a tothom per igual.
L’Activa’t comença enguany amb molta potència, divendres, durant tot el dia es podrà visitar el
Centre Horus Pratdip, un centre on podrem observar la natura més salvatge i la més rara, àligues,
animals domèstics, taràntules, insectes bastó, escorpins o papallones són alguns dels animals que
trobarem. L’entrada pels nens del poble és gratuïta (cal recollir-la a l’Oficina de Turisme) i
tothom que hi vagi tindrà un obsequi especial del Centre. El centre Horus es troba al camí que va
de Pratdip a Colldejou, a 1, 2 quilòmetres del poble. I per la nit, l’Hotel Mas Mariassa ofereix la
possibilitat de passar una nit de música i gastronomia a la fresca. Sopar i concert amb “The Dips”
faran que la nit sigui d’allò més completa.
Dissabte al tardet, a les 8 a la sala Polivalent del Casal, tindrem l’oportunitat de gaudir d’un
audiovisual sobre l’Àfrica desconeguda, presentat pel Dr. Pere Iglesias. I com és ja tradicional,
l’Associació de la Gent Gran de Pratdip ens oferirà diumenge la possibilitat de berenar pa amb
xocolata mentre escoltem una cantada d’havaneres al poliesportiu.
Dilluns una xerrada demostrativa sobre el Tupperware a la sala polivalent a les 6 de la tarda i la
presentació de l’exposició dels pintors Maria Gruàs, Felix Solé i Jacques Roy a les 7 a la sala
d’exposicions de l’Ajuntament. I dimarts a la tarda a les 7 tenim una cita esportiva. Triangular de
futbol de totes les categories.
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Fins al 30 d’agost, tot un seguit d’activitats per no parar

