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ART A PRATDIP
Curs pràctic de tècnica encàustica

TROBADA COMARCAL DE LA GENT GRAN
El proper dia 30 de maig es celebra la XXVI
trobada comarcal de la gent gran del Baix Camp.
Aquest any la trobada es farà a Tortosa on seran
rebuts pel regidor de turisme i visitaran el Centre
d’Interpretació de la Setmana Santa, el Museu de
Tortosa, els jardins de Museus d’Escultures i el
Centre d’Interpretació del Renaixement.
Posteriorment de la visita cultural, hi haurà dinar
de germanor, lliurament de records, sortejos i
ball amb música en directe.
Qui estigui interessat, pot apuntar-se a l’Oficina
de Turisme fins divendres dia 10 de maig. El
preu per persona és de 38 euros.

30 de maig a Tortosa

FRANGES DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
En breu s’iniciaran les tasques de manteniment de les
franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions
de les Planes del Rei i de Santa Marina. Aquesta actuació
està finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Tarragona, l’Ajuntament de Pratdip i els propietaris de les
urbanitzacions. Amb aquesta actuació es dóna compliment a la llei
5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Aquesta norma afecta les urbanitzacions que estan situades a menys de
500 metres de terrenys forestals obligant-les a tenir una franja de
protecció de 25 metres.
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La pintora Carme Bassa organitza de
nou pel proper mes de juny, un curs
pràctic de tècnica encàustica, és a dir,
la tècnica de treballar amb cera
d’abella. Aquesta tècnica té els seus
orígens a l’Antic Egipte, fa més de
3.000 anys.
El curs dura 2 dies i està dirigit a tothom que vulgui aprendre el funcionament de la tècnica
encàustica. Es farà el cap de setmana de l’1 i 2 de juny al taller de la pintora al Planàs i hi ha
la possibilitat d’allotjament i menjars.
Per més informació podeu visitar la web de la Carme Bassa www.bassa.com,
bassa.carme@gmail.com o trucar al 977 566 373 o al 650 935 983.

