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Les xifres parlen per sí soles. Durant l’any que estem
han visitat el nou centre d’informació i oficina de
turisme de Pratdip més de 1.200 persones.
Aquesta xifra de visitants, comptabilitzada només fins el més d’agost, ja representa un
increment del 50% en les visites respecte l’any anterior. Així mateix cal afegir a aquests
visitants aquelles consultes derivades de l’activitat cultural del poble com per exemple, sopars,
sortides, esports, activitats del casal, piscina, etc.
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Les famílies són el grup que visita més el poble, i les preferències són les visites al poble i
Santa Marina seguides per les sortides a la muntanya. Aquestes preferències s’han mantingut
en els darrers anys tot i que durant el 2012, la visita al Centre d’Interpretació ha estat també
una de les principals motivacions del turista.
Ha estat justament la posada en funcionament de la nova Oficina de Turisme i del Centre
d’Interpretació de la Serra de Llaberia un dels punts claus en aquest increment de visitants. Les
noves instal·lacions han suposat una millora molt notable en l’atenció al visitant, donant-li un
valor afegit a la visita.
Així mateix caldria cercar les raons d’aquest increment de visitants en la campanya
d’informació que s’ha estat portant a terme. La forta promoció del poble en diferents mitjans
de comunicació com articles en premsa escrita, falques a la ràdio i a la televisió i programes
especials han suposat un important impuls a l’hora de donar a conèixer el nostre poble i a
atreure visitants.
És innegable que el turisme repercuteix positivament en l’economia local a través d’una major
activitat comercial i dels serveis turístics. Aquesta dada queda confirmada amb la posada en
funcionament en els darrers anys de diferents allotjaments turístics i la implicació del comerç
municipal en el projecte turístic engegat fa ja 5 anys.
Aquest projecte ha rebut el suport, l’aprovació i el reconeixement per part de reconegudes
personalitats en el món del turisme, com per exemple el Dr. Salvador Anton Clavé, director de
l’Escola Universitària de Turisme i Oci i del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de
Vila-seca.

Tancat per vacances
Us informem que entre els dies 18 i 30 de setembre, l’Oficina de Turisme romandrà tancada per
vacances. Així mateix, aquestes dues setmanes no s’editarà el fulletó informatiu Pratdip News.
Ens tornem a veure a l’octubre!
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