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AGROBOTIGA DE PRATDIP 

L’Agrobotiga de Pratdip 

posa en marxa un nou 

servei, un punt de venda de 

productes frescos de qualitat, 

de la casa  Cal Sendra, com 

carns, embotits, així com 

menjars preparats. Igualment 

amplia la línia de productes 

bàsics d’alimentació que 

oferia fins ara. 

UN 2013 DE RÈCORD 

L’any 2013 ha estat l’any amb més visites a 

l’Oficina de Turisme des de que aquesta està en 

funcionament. Un total de 1.740 persones han 

visitat el Centre d’Interpretació, sent els mesos 

d’estiu els més forts quant a número de visitants. 

Els visitants són principalment catalans i 

provenen majoritàriament de la província de 

Barcelona i del Camp de Tarragona. Dels 

visitants estrangers, són majoritaris els francesos, 

seguits dels anglesos els que venen. Cal apuntar 

que el turista holandès ha duplicat la seva 

presència des de que es recullen dades. 

El visitant arriba al poble a la recerca de natura i 

tranquil·litat, sent la muntanya la principal 

motivació de la vista, seguit de l’interès cultural 

del poble. És destacable el número de visitants 

atrets al poble pel Dip, tant la ruta urbana a la 

recerca dels Dips com el Centre d’interpretació 

són dos reclams molt importants de la nostra 

oferta turística. El tipus de visitant és 

majoritàriament familiar, entre  els trenta i els 

quaranta anys amb nens, allotjats al municipi i als 

pobles de la comarca. Així doncs, vists els bons 

resultats, intentarem continuar treballant amb 

força per tal que el visitant s’endugui un bon 

record del poble i que la visita satisfaci les 

expectatives creades, treballant amb nous 

productes que properament us informarem. El 

turisme representa actualment un dels principals 

pilars de promoció i desenvolupament econòmic 

dels nostres pobles, així doncs, cal continuar 

apostant en aquest sentit. 

RECORDATORI 

ÉS SETMANA SANTA,  

VINE A PRATDIP 

El lloc ideal per passar uns dies de 

descans en un entorn perfecte 

Aquests dies de vacances per a molta gent, una 

bona opció és venir a Pratdip a gaudir de la 

natura i de la cultura. Amb el bon temps fa 

ganes de sortir més i Pratdip ofereix tot una 

sèrie de propostes per fer rutes per la muntanya 

de diferents  nivells i per a tothom. Si 

prefereixes fer un tomb pel poble a la recerca 

dels Dips i visitar el Centre d’Interpretació de 

la Serra de Llaberia, no ho dubtis, vine que 

t’atendrem cada dia.  L’Oficina de Turisme i 

Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia 

estarà oberta cada dia fins diumenge 20 d’abril 

de 10h a 14h. Dissabtes, diumenges i festius de 

10 a 13h. Dilluns dia 21 d’abril el centre estarà 

tancat. 

Recordeu que aquest dijous a dos quarts de vuit 

del vespre al Casal Municipal, hi haurà la 

presentació gastronòmica del territori de la 

MIDIT amb la presentació del Receptari 

tradicional i les variacions de la Clotxa. 

Demostració  en viu i degustació de productes. 

PREPARANT UNA NOVA 

SORTIDA A LA MUNTANYA 

Donat l’èxit de la sortida que us vam proposar  el 

passat mes de març, ens hem animat a preparar-

ne una altra. Serà el dia 18 de maig i farem una 

volta per l’Ortiguer i l’Aguiler. Properament us 

anirem informant  de més aspectes relacionats 

amb la sortida. 


