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RÈCORD DE VISITES
Aquesta Setmana Santa ha estat molt positiva quant a visitants al nostre poble. L’Oficina de
Turisme ha atès prop de 200 visitants durant aquestes dates. Aquesta xifra quasi bé duplica
l’assolida l’any 2012 on es van comptabilitzar 106 consultes. La majoria dels visitants provenen
de Catalunya, principalment de la província de Barcelona i de la de Tarragona. De la resta
d’Espanya, els visitants principals han estat els valencians, els bascos i els madrilenys. De fora de
l’Estat espanyol, els visitants anglesos, seguits dels alemanys han estat els més nombrosos.
Les motivacions que han demostrat els visitants són
vàries, però la principal ha estat la visita al nucli
urbà i les sortides a la muntanya. El Centre
d’Interpretació de la Serra de Llaberia també ha estat
un dels actius més potents durant aquests dies, amb
un important nombre de visites. La recomanació
(boca-orella), juntament amb la campanya de
promoció del poble que s’està portant a terme han
donat els seus fruits esdevenint aquest període un
dels millors quant a visitants que ha tingut el poble.
Visitants al Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia.

LLINATGE
El Dip i la serra de Llaberia tornen a ser motius
d’inspiració per a una nova novel·la, Llinatge, de
l’escriptor Miquel Esteve. Els protagonistes d'aquesta
obra són els dips, éssers sobrenaturals que formen part
del llegendari del poble i que Joan Perucho ja va fer
participar en Les històries naturals. En aquesta història,
que transcorre a cavall de Pratdip, Tivissa, Barcelona i
Roma, Jaume Robinson, un periodista inexpert, intentarà
desentramar el misteri que barreja llegenda, supersticions
i extraterrestres. Una novel·la trepidant i carregada
d'intriga i sensibilitat.
La darrera novel·la publicada per Miquel Esteve ha estat
El joc de Sade, presentada a principis d’aquest any.
Altres obres de l’autor són: El Baphomet i la taula
esmargada i Heyndrich i les agents del saló Ketty.

Portada de la novel·la publicada per Cossetània Edicions

Els Dips tornen a la literatura

LA LLEGENDA DELS DIPS REPRESENTADA A NÀPOLS
Els mestres de l’escola de Pratdip van participar en una nova
trobada del projecte Comenius que es va fer a Nàpols el mes
de març. En aquesta encontre els nens de l’escola de Nàpols
van representar la llegenda del Dip davant de tots els
participants. La pròxima trobada tindrà lloc a finals de maig
aquí a Pratdip.
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