Benvinguts a Pagès i Setmana Bio
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
A través de Benvinguts a pagès es vol oferir als visitants experiències autèntiques
relacionades amb la producció agroalimentària local, que puguin gaudir i aprendre del
món de la pagesia i conèixer l’origen del que mengem en les mateixes explotacions on
s’obtenen els productes i preferentment de la ma de les pròpies persones que porten el
dia a dia aquesta producció. Per afavorir l’increment de visitants al territori i que en
puguin gaudir plenament, és molt important el vessant gastronòmic d’aquest cap de
setmana i el vostre paper actiu per a fer-ho possible.
Participar a Benvinguts a Pagès és una oportunitat per donar a conèixer la vostra
activitat, la vostra filosofia i el vostre establiment a un gran nombre de persones que
potser visitaran el territori per primera vegada, alhora que una possibilitat de fidelitzar
als clients que ja us coneixien amb anterioritat. La segona edició de Benvinguts a pagès
es celebrarà els dies 3, 4 i 5 de juny de 2017.
En aquesta segona edició de Benvinguts a pagès s’incorporen les visites i activitats de
la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que també ofereix aquest mateix objectiu als
visitants i d’aquesta forma es celebren conjuntament aquests dos projectes en els que
el protagonista és el sector agroalimentari local i el destinatari tots els visitants
interessats en conèixer de primera ma la nostra pagesia. La cinquena edició de Setmana
Bio es celebrarà els dies 3 a 9 de juny de 2017.
En aquesta edició es vol consolidar i millorar el model de l’anterior. En aquesta línia
s’incorpora un nou requisit de participació que té per objectiu vincular més la relació dels
establiments de restauració amb el seu propi territori. En principi, hi podrà participar tot
aquell restaurant que compleixi amb els requisits tot i que l’organització, per motius
derivats de requeriments territorials i de participació, es reserva el dret de poder incloure
només aquelles restaurants que s’adeqüin en major mesura als requisits establerts per
l’organització.
Els establiments de restauració que vulgueu participar en aquesta segona edició de
Benvinguts a pagès i/o Setmana Bio haureu d’emplenar el corresponent formulari de
sol·licitud que trobareu al web inscripcions.benvingutsapages.cat
Llegiu els criteris d’adhesió que hi ha a continuació abans de decidir si us hi voleu sumar.
Els requisits indispensables de participació dels establiments són:
• Disposar de tots els permisos requerits per al normal funcionament de l’activitat.
• Elaborar el menú Benvinguts a Pagès o el menú Setmana Bio durant el cap de
setmana del 3 al 5 de juny i enviar-lo a l’organització en el termini establert.
Aquest sortirà publicat a la fitxa del restaurant al web benvingutsapages.cat

• Proporcionar a l’organització el nom de tres productors locals amb els que
treballeu com a restaurant, de la mateixa comarca o comarques veïnes (en el
cas d’elaborar el menú Setmana Bio un dels tres productors ha de ser ecològic).
Condicions del menú Benvinguts a Pagès i/o Setmana Bio
• Oferir el menú Benvinguts a Pagès i/o Setmana Bio durant els dies 3 a 5 de
juny. En el cas de Setmana Bio, optativament, també es podrà oferir el menú
durant els dies 6 a 9.
• El menú haurà de ser present a l’oferta de l’establiment tant en el servei del
migdia com en el de la nit, segons els horaris d’obertura de l’establiment durant
els dies d’activitat Benvinguts a Pagès / Setmana Bio.
• Aquest menú ha de ser fidel a l’estil i el preu habitual de cada establiment.
• El més important és que aquest menú incorpori productes dels productors del
mateix territori i/o ecològics a la majoria dels plats i que aquests siguin
mencionats al menú que es publicarà al web benvingutsapages.cat
• Aquest menú podrà tenir un preu similar o igual que el menú que es faci
habitualment al restaurant en caps de setmana. En cas de ser un restaurant
sense servei habitual de menús, el menú haurà de tenir un preu que reflecteixi
el tiquet mig de l’establiment. El preu sortirà publicat al menú que es penjarà al
web benvingutsapages.cat
• L’estructura del menú ha de ser la mateixa, en extensió i estil, que l’oferta
habitual de l’establiment en caps de setmana.
Els criteris de valoració, en cas d’excés de sol·licituds en un mateix territori:
• El grau d’utilització i menció de productes del territori al menú Benvinguts a
Pagès o al menú Setmana Bio.
• L’absència d’ingredients fora de temporada al menú Benvinguts a Pagès o al
menú Setmana Bio.
• La pertinença a col·lectius de cuina o altres associacions o entitats.
• Vinculació a rutes i/o paquets turístics.
• Guardons i reconeixements de l’establiment.
• Oferta de dietes especials (al·lèrgies i altres).

