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VISITA PRATDIP
Grup de turistes en visita guiada.

Nou servei de visites guiades
Des de finals d’estiu tens la possibilitat de fer visites
guiades per Pratdip. Amb aquestes visites pots
conèixer de primera mà les experiències dels habitants
del poble i els seus atractius. Aquestes visites
s’organitzen des de l’Oficina de Turisme i compten
amb la col·laboració de l’Agrobotiga de Pratdip. Les
visites guiades s’ofereixen a grups i cal fer reserva
prèvia. Per més informació es podeu posar en contacte
amb l’Oficina de Turisme.

XARXA SOLC

Des de l’any 2011, Pratdip forma part de la Xarxa SOLC.
Aquesta xarxa va crear-se l’any 2009 amb la finalitat d’unir els
esforços dels petits municipis d’interior per aconseguir eines de
gestió i recursos i millorar el seu desenvolupament econòmic
mitjançant l’explotació turística sostenible del seu paisatge.
La Xarxa Solc actua en tres àrees de gestió dels petits municipis:
el turisme, el paisatge i el desenvolupament econòmic local.
A través de la Xarxa es vol fomentar que els petits municipis
Portada del llibre.
prosperin amb un turisme basat en una interrelació intensa de les
persones (habitants i visitants del territori) amb el paisatge
aprofitant els seus atractius estètics, ecològics, culturals i
turístics, ja existents o potencials.
Una dels projectes en els quals s’ha treballat a través de la Xarxa ha estat l’elaboració del llibre Les
Cuineres de Solc, amb l’objectiu de compartir experiències i establir relacions entre els municipis
que formen part de la Xarxa SOLC, el projecte pretén donar a conèixer i difondre les receptes
culinàries d'aquestes terres i mostrar la seva relació amb els paisatges del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre. En el llibre hi ha participat l’Associació de Dones de Pratdip amb la presentació de
tres receptes. Podeu adquirir el llibre a l’Oficina de Turisme. El llibre es presenta com l'inici d'un
projecte més ampli que la Xarxa Solc vol impulsar que relacioni la gastronomia, els productes
locals, el turisme i el paisatge de tots els municipis de la xarxa.

e-TRAM
Ja està disponible a la web municipal (www.pratdip.cat)
l’e-TRAM, una nova eina de relació entre l’Ajuntament
de Pratdip i el seus habitants. L’e-TRAM és el mòdul de
gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
integrat a la plataforma del Consorci AOC i fa possible
que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment puguin accedir a la informació necessària sobre
tràmits locals, iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud i
consultar l'estat i el contingut del seus tràmits.

Localització de l’accés a l’e-TRAM a la web.
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