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Prop de 60 nens i nenes de Botarell 
van gaudir aquest dilluns de l’espec-
tacle de titelles El trencanous a càr-
rec de la companyia Alehop Produc-
cions, que va inspirar la seva actua-
ció en el clàssic musical de Txaikovsky. 
L’acte va tenir lloc a la sala poliva-
lent del castell del municipi amb 
molt bona resposta per part dels més 
menuts del poble.  

L’espectacle que va durar uns 45 
minuts va portar òpera amb una ver-

‘El trencanous’ amb titelles atreu 

prop de 60 infants a la sala del castell

sió en titelles d’aquest clàssic de la 
música i el ballet, un autèntic conte 
dels d’abans, amb prínceps, fades i 
molta màgia, ple de delícies musi-
cals i melodies i, sobretot, els per-
sonatges de sempre com la Marie, 
en Fritz i el soldadet de fusta.  

Aquest acte el va incloure l’Ajun-
tament dintre del calendari nada-
lenc pensant en els més petits de 
la família abans de l’arribada dels 
Reis d’Orient.

El consistori  
va organitzar 

aquest acte 
pensant en els 

més menuts  
de la família

BOTARELL

Imatge de l’actuació de titelles a la sala polivalent del castell de Botarell, 
que es va omplir de nens i nenes. FOTO: CEDIDA 

Més difusió  

dels paisatges  

del Baix Camp

Imatge del nucli urbà de Pratdip amb les muntanyes de la serra de Llaberia al fons. FOTO: PERE FERRÉ

PATRONAT DE TURISME ‘MUNTANYES DE LA COSTA DAURADA’

El paper del Patronat i la seva 
col·laboració amb altres agents és 
clau per donar a conèixer el  territori

Pati del Castell d’Escornalbou al terme de Riudecanyes. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓ 

El Patronat de Turisme ‘Munta-
nyes de la Costa Daurada’ es con-
tinua donant a conèixer gairebé set 
anys després de la seva creació amb 
força mediàtica als mitjans de co-
municació. La seva aparició recent 
a revistes especialitzades i el pro-
grama Espai Terra de TV3 ajuden a 
difondre diferents productes, es-
pais i activitats que proporcionen 
les nostres comarques. 

Impulsat des del Consell Co-
marcal del Baix Camp, aquest Pa-
tronat de Turisme ajuda a captar 
operadors que busquin paratges 
com les muntanyes de Prades, la 
serra de Llaberia o la Baronia 
d’Escornalbou per als seus cli-
ents finals. 

Tot i que existeix un factor en 
comú entre els seus principals tu-
ristes, que és la pràctica esportiva 
o el senderisme, també atrau famí-
lies que simplement volen gaudir 
a un càmping en un entorn natu-
ral menys massificat i també visi-
tants que busquen descobrir la mà-
gia dels seus pobles. 

Malgrat que aquests mesos d’hi-
vern l’activitat turística cau i en 
molts punts se centra els cap de 
setmana, la labor del patronat con-
tinua sent clau per donar a conèi-
xer el territori a fires i trobades in-
ternacionals amb agents turístics. 
A més durant aquests mesos, tam-
bé es du a terme una intensa feina 
en el manteniment i recuperació 

de camins a través dels paisatges 
naturals del Baix Camp. 

Diverses vegades,‘Muntanyes 
de la Costa Daurada’ realitza estra-
tègies conjuntes amb el Patronat 
de la Diputació (Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre). La majoria se cen-
tren en «garantir un flux d’infor-
mació i interlocució amb agents tu-
rístics per donar difusió de les nos-
tres destinacions», ha apuntat el 

director del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, Octa-
vi Bono, qui també ha explicat que 
«el nostre gruix de visitants se cen-
tra al litoral i amb aquestes accions 
concretes els facilitem que cone-
guin l’interior. Però no només ai-
xò, si un operador necessita un es-
tabliment a l’interior per fer ciclo-
turisme o senderisme, per exemple, 
també els ajudem a fer que trobin 

una bona resposta i així donar va-
lor a la marca». 

Els vincles entre aquests dos pa-
tronats també ha sigut important 
durant aquests primers anys de 
‘Muntanyes de la Costa Daurada’ 
a l’hora de facilitar la mobilitat dels 
turistes i donar difusió del terri-
tori, un paper que resulta vital per 
potenciar la destinació i atreure 
curiosos d’arreu.

Als mesos 
d’hivern la feina 
se centra en fires 

i a mantenir  
els camins de 
cara a l’estiu

Imatge del poble abandonat de la Mussara. FOTO: PERE TODA  


