Benvinguts a pagès i Setmana Bio
Activitats complementàries
Els dies 3, 4 i 5 de juny tindrà lloc la segona edició de Benvinguts a pagès, un cap de
setmana en el que pagesos, ramaders, pescadors, etc. de tot Catalunya obriran les
portes als visitants, oferint-los la possibilitat de poder conèixer de primera mà l’origen
del que mengem, parlar amb els mateixos productors, veure el bestiar, passejar pels
horts, etc. i degustar i poder comprar directament els seus productes.
Paral·lelament hi haurà restaurants del territori que se sumaran a la iniciativa i oferiran
el menú especial de ‘Benvinguts a pagès’. I també allotjaments, que hi participaran amb
ofertes especials per tal de facilitar que els visitants puguin gaudir d’una experiència
completa durant tot el cap de setmana.
En aquesta segona edició de Benvinguts a pagès s’integren les visites i activitats de la
Setmana Bio per l’alimentació ecològica, que també ofereix aquest mateix objectiu als
visitants i d’aquesta forma s’integren 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.
A més de les visites als productors i de la participació de restaurants i allotjaments,
Benvinguts a pagès i Setmana Bio també ofereixen la possibilitat de complementar el
programa amb activitats complementàries, que les pot promoure qualsevol actor local
interessat, excepte els productors, ja que aquests, si volen participar, ho poden fer a
través de les visites.
Les activitats complementaries han de compartir els mateixos objectius que les visites:
donar valor al territori, a la seva producció agroalimentària, als productes locals i a la
seva cuina, incrementant i millorant l’experiència turística del visitant.
Les activitats complementàries es podran realitzar els mateixos dies que les visites, del
3 al 5 de juny, excepte en el cas de les activitats complementaries relacionades amb els
productes ecològics, que es podran celebrar del 3 al 9 de juny, dins de la Setmana Bio.
Aquestes activitats poden ser d’índole diversa però han de tenir compartir amb
Benvinguts a Pagès els objectius: donar valor al territori, a la seva producció
agroalimentària i a la seva cuina incrementant i millorant l’experiència turística del
visitant.

Alguns exemples del que poden ser les activitats complementàries:
✓ Activitats organitzades per museus, centres d’interpretació del sector, etc.
relacionats amb la posada en valor del producte agroalimentari i/o la seva cuina.
✓ Tastos o mostres de productes del territori i/o d’artesans agroalimentaris.
✓ Rutes vinculades amb els productes locals i/o la gastronomia.
✓ Xerrades informatives o jornades formatives.
✓ Visites dirigides a obradors i empreses d’elaboració de productes ecològics.
✓ Mercat de productes ecològics.
✓ Projeccions de documentals o vídeos.
✓ Promocions i presentacions comercials.
✓ Etc.
Tots els interessats en proposar alguna d’aquestes activitats haureu d’emplenar el
corresponent formulari de sol·licitud que es troba vinculat al web
inscripcions.benvingutsapages.cat.
Els Requisits de participació per a les activitats complementàries són:
•

•
•
•
•

•
•

Els organitzadors de l’activitat poden ser qualsevol entitat, empresa, associació,
col·lectiu, artesà alimentari, ens públic o privat, etc. exceptuant els productors
del sector primari.
Els productors del sector primari que estiguin adherits al Segell de Venda de
Proximitat no podran organitzar una Activitat complementària durant el cap de
setmana de Benvinguts a Pagès (3, 4 i 5 de juny) ja que poden participar com a
explotació obrint les seves portes de forma gratuïta i durant l’horari establert per
l’organització, tot i així sí que podran participar com a Activitat complementària
durant la Setmana Bio, del 6 al 9 de juny.
Es poden organitzar una o diverses activitats durant el cap de setmana de
Benvinguts a Pagès i/o de la Setmana Bio.
Les activitats es poden organitzar durant els dies de Benvinguts a Pagès i/o de
la Setmana Bio en l’horari / els horaris que prefereixi l’organització.
Les activitats poden ser gratuïtes o de pagament.
Les activitats que es vulgui incloure al programa de Benvinguts a pagès i/o de
Setmana Bio poden organitzar-se expressament per a l’ocasió o bé tractar-se
d’activitats ja existents, sempre i quan s’ajustin als objectius previstos.
Les activitats que comportin la participació d’operadors i/o productes ecològics,
hauran de disposar de la certificació corresponent.
L’organització de Benvinguts a Pagès no es fa responsable de qualsevol
eventualitat que pugui sorgir durant la realització de l’activitat als organitzadors
i/o participants.

•

•

•

S’hauran de complimentar les dades demanades per l’organització per poder
aparèixer amb fitxa pròpia a la comarca on es realitzi l’activitat abans del termini
establert d’adhesió.
L’organització de Benvinguts a pagès, en el cas de que hi hagi un gran nombre
de sol·licituds d’organització d’activitats, podrà establir i aplicar un sistema de
valoració que permeti escollir les més adequades, basat en criteris de valoració
anàlegs als establerts en el cas de les visites a productors.
En el cas de rebre socis del Club Super 3, caldrà oferir l’activitat (en cas que
tingui cost) de forma gratuïta. Sempre en el cas que vagin acompanyats d’un
adult que sí que assumeixi el cost de l’activitat (màxim quatre nens per adult).

