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FRANGES
CONTRA INCENDIS

CAMÍ ANTIC DE
SANTA MARINA

En el marc del projecte de recuperació
d’espais naturals i d'inserció social, la
Diputació de Tarragona, el Consorci de
la Serra de Llaberia i “la Caixa”,
impulsen un any més, la prevenció
d’incendis forestals a Pratdip. Les
tasques de neteja les fa el Taller Baix
Camp a la zona del barranc de l’Aufinac.
L’aportació econòmica per al projecte
són 55.000 € i es preveu crear 10,7 ha
de franges i netejar les vores de 7 km
de camins. Així mateix es farà el
manteniment de les franges ja existents
creades per l’ADF Pratdip.

Durant aquest dies s’ha dut a terme la neteja i
adequació del camí antic de Santa Marina. Aquest
itinerari és un dels més transitats dels senders que
hi ha al poble tant pels paisatges que ofereix com
pel seu traçat apte per a tots els públics.
Aquest projecte ha
estat finançat per la
Diputació
de
Tarragona i s’ha
adaptat el camí per
tal de poder ser un

.

itinerari saludable

FESTES DE SANTA MARINA

Dimecres vinent comencen les festes de Santa Marina. Us
adjuntem el fulletó complet per a què esteu informats de tot
el que es farà. Us recordem que dilluns dia 15 s’acaba el
termini per apuntar-se al sopar-sardinada del dia 18 amb
l’espectacle “Audiència I-real” del Toni Albà.

EXPOSICIÓ
MOSQUIT TIGRE

Els dies 15, 16 i 17 hi haurà exposada a la sala d’exposicions
de l’Ajuntament informació sobre el mosquit tigre asiàtic.
Consells i recomanacions per evitar la seva propagació i les
seves picadures.

Pots seguir tota l’actualitat del poble a través de les xarxes socials a
www.facebook.com/pratdipturisme; i al Twitter i Instagram, ens trobareu amb el pseudònim
@pratdipturisme.
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Aquest diumenge dia 14, a les 9 en punt del matí tindrà lloc la sortida de la setena edició de la
Marxa BTT Pratdip, “Els senders del Dip”. Aquest any el recorregut serà de 39 km per sender i
camins, amb un desnivell total de 950 metres. S’ofereix també la possibilitat de fer un recorregut
més curt de 27 km amb un desnivell
de 650 metres. Les inscripcions es
poden fer anticipadament o bé al
mateix dia a partir de les 7:30 del
matí. Els corredors tindran una bossa
record, dinar per ells i acompanyant,
servei de dutxa, piscina i neteja de
bici. Com cada any el club amb més participants que prenguin la sortida s'endurà un pernil i
també hi haurà sortejos de lots dels patrocinadors de la cursa. Per més informació podeu
consultar la web www.penyaanjuba.net.

