PRATDIP NEWS
Nou servei d’avisos de pregons
a través del correu electrònic
A partir de dilluns de la setmana vinent, estarà
disponible un nou servei d’avís dels pregons
que es fan al poble a través de la megafonia
fixa. Aquest és un servei adreçat a aquelles
persones que no resideixen al nucli de Pratdip o
bé que treballen o estudien fora del poble. I no
poden escoltar els pregons. D’aquesta manera
la informació municipal arribarà a un número
major de persones. Per tal de subscriure’s a
aquest servei, cal enviar un correu electrònic a
l’adreça següent:
turisme@pratdip.cat
sol·licitant l’alta al
servei. A partir d’aquell
moment, cada vegada
que es faci un pregó al
poble es rebrà al correu
electrònic indicat, un
missatge informant dels
pregons que es fan.

PRATDIP POBLE DE LLEGENDA
Promoció del projecte educatiu
als Fòrums d’Escoles Verdes
Ahir dimarts va començar a Sant Carles de la
Ràpita el recorregut que faran els mestres de
l’Escola Santa Marina de Pratdip pels diferents
Fòrums d’Escoles Verdes que es fan pel territori
per tal de promocionar el projecte educatiu
“Pratdip, poble de Llegenda”. El projecte es
presenta com a exemple de bona pràctica
d’integració de les escoles amb el seu àmbit
social i de promoció de la cultura local i
tradicional. Es preveu que la presentació del
projecte es faci també a Cambrils, el Vendrell i
Lleida.

ITV VEHICLES AGRÍCOLES
El proper dia 26 de novembre es farà la Inspecció
Tècnica als Vehicles agrícoles. L’empresa
encarregada de les inspeccions es desplaçarà al
poble per tal de fer les revisions. Cal apuntar-se a
l’Ajuntament fins divendres dia 22 de novembre.

ACTIVACIÓ PLA ALFA 3
Ahir el cos d’Agents rurals va activar el Pla Alfa
al nivell 3 a la comarca del Baix Camp. El Pla
Alfa és el procediment operatiu que té establert el
Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions
dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis
forestals desplegats sobre el territori, davant les
situacions de perill d'incendi que es produeixin.
En funció de les situacions de perill es gradua en
una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per
cada comarca. L’activació en Alfa 3 comporta
l’activació en prealerta del Pla Infocat. A més, es
fa un control de les cremes agrícoles, de la circulació de vehicles
per determinades
zones i massissos
forestals, posada
en servei dels
punts
d’aigua
estratègics, etc.

MILLORES A LA XARXA D’AIGUA
DE LA URB. SANTA MARINA
Entre els dies 11 i 26 de novembre, es portaran a
terme unes obres de manteniment i millora al
dipòsit d’aigua de la urbanització. Per aquest
motiu, durant aquest període ni hi haurà
subministrament d’aigua potable en tota la
urbanització. L’aigua que se subministrarà a
través de la xarxa serà únicament apta per a ús
domèstic, no per al consum de boca.

MAS MARIASSA A TOT NUVIS
El passat cap de setmana l’Hotel Mas Mariassa
va participar per primera vegada com a
expositor a la fira Tot Nuvis de Reus. Aquest és
un aparador immillorable per a promocionar-se
en el sector nupcial. L’obertura al mercat de
celebracions multitudinàries de l’hotel ha
propiciat la participació en la fira.
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