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La 7a edició de
Benvinguts a Pagès La
Festa renova el poder
de convocatòria amb
la participació de
prop de 600 agents
el primer cap de
setmana d’octubre a
Catalunya

1.

Els dies 1 i 2 d’octubre la gran festa de
la pagesia obrirà les portes de manera
gratuïta més de 150 explotacions
agroalimentàries del país per donar a
conèixer l’origen d’allò que mengem,
fidelitzar nous públics i fer més propera
la relació entre els pagesos i pageses i el
conjunt de la ciutadania

2.

L’experiència és completa i compta amb
la participació de 160 allotjaments rurals,
fomenta l’adhesió dels restaurants i
inclou també una seixantena d’activitats
complementàries arreu del país

3.

Les visites gratuïtes a les explotacions
mantenen la reserva prèvia estrenada
amb èxit l’any passat, potencien la venda
de productes i la iniciativa amplia les
rutes turístiques de cap de setmana
amb setze propostes escampades per
tot el territori que combinen paisatge,
patrimoni i gastronomia
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La 7a edició de Benvinguts a Pagès La Festa
renova el seu poder de convocatòria amb la
participació de prop de 600 agents el primer cap
de setmana d’octubre a Catalunya. La gran festa
de la pagesia obrirà les portes de més de 150
explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del
país els dies 1 i 2 d’octubre en un cap de setmana
especial de visites gratuïtes per donar a conèixer
l’origen dels productes alimentaris que consumim
cada dia, fidelitzar nous públics, fer més estreta
la relació entre pagesos i pageses i ciutadania i
fomentar la venda directa dels productes.

Cita prèvia, eina de
reserva

Oportunitat per omplir
el rebost

Benvinguts a Pagès La Festa manté l’obligatorietat
de reservar prèviament les visites gratuïtes
a les explotacions a través de la pàgina web
benvingutsapages.cat, que funciona com a
central de reserves on es pot fer una cerca àmplia
i exhaustiva de tota l’oferta preparada. El públic
pot fer la cerca per tipologia de productes o bé per
comarques. Aquesta reserva prèvia es va estrenar
amb èxit l’any passat per a les 32.000 persones
que es van desplaçar arreu del territori i va facilitar
al públic planificar la seva visita i, per altra banda,
va permetre a pagesos i pageses tenir preparades
les visites ciutadanes a les explotacions.

Participar de la festa de la pagesia és tota una
experiència i és una magnífica oportunitat per
omplir el rebost comprant directament a pagesos
i productors. Les visites, que inclouen tastos de
productes, permeten a les explotacions fidelitzar
nous públics i estrènyer la complicitat amb els
visitants que coneixen l’origen d’allò que mengen
cada dia. Fruita fresca, peix, verdures, cereals i
llegums, carn, formatges, mel, espècies i herbes
aromàtiques, són alguns dels productes que
es podran conèixer i tastar. L’experiència ajuda
a sensibilitzar la ciutadania que s’adona de la
importància de la pagesia i incorpora nous hàbits
de compra de proximitat en el seu dia a dia. Les
dades de Benvinguts a Pagès La Festa indiquen
que la iniciativa és una gran oportunitat per
fomentar la venda sense intermediaris perquè el
80% de les persones que visiten les explotacions
compren els productes que coneixen a partir dels
testimonis dels pagesos i pageses que divulguen
el seu dia a dia.
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Restaurants i allotjaments
La iniciativa incorpora aquells restaurants
proposats pels mateixos pagesos i pageses
amb la voluntat de reforçar el vincle entre
productors i restauradors i fer possible poder
tastar a taula aquells productes que han estat
divulgats a través de les visites gratuïtes. En
total, prop de 200 restaurants que treballen
amb productors i productores de proximitat

seran a la 7a edició de Benvinguts a Pagès La
Festa. L’experiència es farà més complerta amb
l’adhesió també dels 160 allotjaments rurals
que durant el primer cap de setmana d’octubre
prepararan ofertes especials vinculades amb
el projecte. A més, hi haurà una seixantena
d’activitats complementàries durant els dies
1 i 2 d’octubre relacionades amb el sector
primari i l’alimentació entre les quals fires
gastronòmiques, xerrades divulgatives, visites,
tastos, etc.

Noves rutes per fer
Una de les novetats de la 7a edició de Benvinguts a Pagès
La Festa són les noves rutes que s’incorporen al projecte.
La iniciativa passa de 7 a 16 itineraris de cap de setmana
o bé d’una jornada per facilitar les visites al públic i fer
més rodona l’estada a pagès. Les rutes giren al voltant del
paisatge, el patrimoni i la gastronomia i complementen les
visites gratuïtes per facilitar una experiència més completa
a tots els visitants que decideixin conèixer l’entorn de les
explotacions que obriran portes de manera gratuïta. Les
setze rutes s’escampen arreu del país amb itineraris per la
Costa Brava, la Costa Daurada, el Vallès, el Maresme, l’Alt
Penedès i el Baix Llobregat, la Catalunya Central, el Pirineu,
el Segrià, la Terra Alta, el Priorat i la Conca de Barberà i les
Terres de l’Ebre.

Vallès Oriental
i Occidental

Maresme i Vallès
Oriental

Costa Brava

l’Alt Penedès
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Osona

Bages i l’Anoia

Priorat i la Conca
de Barberà

Costa Daurada

La Terra Alta

la Ribera d’Ebre
i el Baix Ebre

Terres de l’Ebre

Pirineus

Pirineus

Les Garrigues i El Segrià

Segrià i La Noguera

Urgell i La Segarra

Benvinguts a Pagès 2022 · 6

Iniciativa de país

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la
Generalitat de Catalunya, en una actuació
coordinada pel Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca,
i pel Departament d’Empresa i Treball, a través
de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren
amb el projecte la Fundació Alícia, la Diputació de
Barcelona, el Club Súper3 (CCMA), l’Ajuntament
de Barcelona, l’Agència Catalana de Joventut,
el Departament de Drets Socials, els Consells
Comarcals, les Oficines Comarcals del DACC, els
Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i
associacions que treballen per la revalorització i
la promoció del sector.
El projecte s’emmarca amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
Nacions Unides, el Pacte Verd I el Farm to Fork
europeu i el Pla Estratègic de l’Alimentació de
Catalunya (PEAC) en els àmbits de la promoció
de la sostenibilitat, la biodiversitat, la producció
d’aliments de proximitat i la viabilitat del sector,
assegurant el futur de la pagesia arrelada al
territori.
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Visites turístiques
a productors i venda
de proximitat tot l’any

Benvinguts a Pagès té continuïtat tot l’any amb
una oferta estable de més d’un centenar de visites
de pagament a les explotacions agroalimentàries
de Catalunya. A través del projecte Benvinguts
a Pagès Tot l’Any pagesos i pageses tenen
l’oportunitat de generar activitat durant els 365
dies de l’any amb unes visites molt completes que
asseguren una experiència personalitzada que
més enllà de divulgar l’origen d’allò que mengem
i incorporen tastos de productes. La pàgina
web www.benvingutsapages.cat incorpora tota la
informació on es pot consultar l’oferta de visites
per territoris o bé per productes.
De gener a desembre es poden reservar unes
visites que asseguren una experiència turística de
primer nivell amb una oferta extensa d’activitats,
entre les quals el públic pot acompanyar un
grup d’ovelles a pasturar pels camps del Pallars
Sobirà, aprendre els secrets de la producció de
l’arròs a un antic molí all Delta de l’Ebre, visitar els
castanyers centenaris d’Osona o descobrir com
és el procés d’elaboració de la sidra a una petita
explotació del Baix Empordà, entre d’altres.
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Sector Primari

A Catalunya el sector primari dona feina a prop
del 2% de la població ocupada. Són persones
que realitzen feines agrícoles, ramaderes i
de pesca. L’espai rural representa el 70% del
territori, la major part del qual està ocupat
per superfícies boscoses o no cultivades,
mentre que la superfície agrícola utilitzada
representa el 27%. L’agroalimentació (sector
primari, indústria de l’alimentació i begudes i
indústria auxiliar) suma un volum de negoci de
38.205 milions d’euros, que equival al 16,2%
del Producte Interior Brut de Catalunya. Una
xifra que el posiciona com la principal indústria
manufacturera del país, per davant, per exemple,
de sectors de gran potencialitat com és
l’automoció. El conjunt del sector agroalimentari
i la seva indústria auxiliar compta amb 163.000
professionals, 57.000 explotacions agràries,
3.900 empreses i 430 establiments. En total, la
indústria transformadora d’aliments de Catalunya
representa el 24% de la xifra de negoci del
conjunt de l’Estat.
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Contacte
Marc Codina – CatPress Comunicació
marc@catpress.cat
+34 659 134 346
Gemma Moliner – PRODECA
gmoliner@gencat.cat
+34 667 116 942
Josep Salleras – PRODECA
josepsalleras@gencat.cat
+34 677 254 221

Més informació
https://www.facebook.com/BenvingutsPages
https://twitter.com/BenvingutsPages
https://www.instagram.com/benvingutsapages
https://www.youtube.com/channel/UCldLJ63u3PB4ZywlbWOAAKA
#BAP22

