PRATDIP NEWS

Noves accions de prevenció
contra incendis forestals
En breu s’iniciaran diferents accions de
prevenció contra incendis forestals a
Pratdip. Les actuacions que es duran a
terme són la millora i manteniment de les
franges
contra
incendis
de
les
urbanitzacions i la creació d’una franja de
baix combustible a la zona de les Massones.
Les accions estan subvencionades per la
Generalitat de Catalunya i per la Diputació
de Tarragona. Està previst que els treballs
que s'iniciïn durant el mes de desembre .
Aquestes accions s’emmarquen dins del
programa de prevenció d’incendis forestals
que està portant a terme l’Ajuntament de
Pratdip amb el suport del Consorci de la
Serra de Llaberia. Amb accions com
aquestes es minimitzen els possibles riscos
de danys a les persones i a les propietats
causats per incendis forestals i es millora
l’actuació dels equips d’emergència en cas
d’incendi.

RECORDATORI
Us recordem que divendres 28 de novembre és el darrer dia per
apuntar-se al berenar solidari del dia 7 de desembre i al dinar de
germanor de la gent gran del dia 14 de desembre. El berenar solidari
està organitzat per l’Associació de dones de Pratdip per tal de recaptar
diners per la Marató de TV3 dedicada enguany les malalties del cor.
Serà al Bar del Casal a les 5 de la tarda. Durant el berenar solidari es
farà un concurs de dolços. La venda de les porcions servirà també per
recaptar fons per la Marató. Animeu-vos a ser solidaris!
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El passat divendres ens van visitar els alumnes
de 1er d’ESO de l’Institut de Mont-roig del
Camp. La sortida va tractar el relleu del Baix
Camp i per això els vam portar fins al Coll de
la Bassa de les Fonts per poder observar les
unitats de relleu de les nostres terres.
L’objectiu de la visita és que els alumnes
coneguin i vegin in situ la geografia que els
envolta i pugin orientar-se a més de conèixer
el seu entorn més pròxim.
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