Benvinguts a Pagès
EXPLOTACIONS AGRÀRIES, AGROPECUARIES, DE PESCA I
D’AQÜICULTURA
Benvinguts a Pagès té la vocació de ser la gran festa anual, on es trobin el món de la
pagesia i els consumidors. Coincidint amb el final de la primavera i principis d’estiu, quan
el camp es troba en un gran esplendor de colors i de fruits, els dies són llargs i s’acosta
el solstici d’estiu, és el moment de fer una trobada única per a molts consumidors urbans.
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 mà de les pròpies persones que porteu el
dia a dia aquesta producció.
Així mateix, es vol potenciar la comercialització de proximitat dels productes
agroalimentaris com a forma de donar més valor afegit als productes, acostar el
consumidor a la realitat del món rural, i com una forma de potenciar la sobirania
alimentària del nostre país. En aquest sentit, un dels requisits per a participar en aquesta
festa és que la vostra explotació estigui adherida al segell de Venda de Proximitat, segell
que permet que els consumidors puguin identificar els productes produïts a casa nostra
i comercialitzat en un circuit curt.
Si no esteu adherits a la Venda de Proximitat, ho podeu fer en qualsevol moment de
l’any a través de la DUN. En l’adreça següent hi trobareu la informació.
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/vendaproximitat/dar_adhesio_venda_proximitat/
La vostra participació és una oportunitat per donar a conèixer la vostra activitat i els
vostres productes a un gran nombre de persones i, alhora, una possibilitat de fidelitzar
nous clients. La tercera edició de Benvinguts a Pagès es celebrarà els dies 9 i 10 de
juny de 2018

La participació a Benvinguts a Pagès és gratuïta i està condicionada al compliment d’una
sèrie de requisits establerts per l’organització. En cas de que hi hagin moltes sol·licituds,
l’organització aplicarà un sistema de valoració que permeti escollir les més adequades,
en base a una sèrie de criteris i segons l’aplicació d’un sistema de puntuació.
L’activitat principal de Benvinguts a Pagès són les visites a les explotacions. Tots els
productors que vulgueu participar haureu d’obrir les portes de les vostres explotacions
agràries, agropecuàries, aqüícoles o de pesca durant els dies 9 i 10 de juny de 2018 i
rebre la visita de les persones interessades. Podeu sol·licitar la vostra participació
emplenant el corresponent formulari.
http://benvingutsapages.cat/inscripcions/explotacions/
A continuació, consulteu els requisits i excepcions per a la participació i criteris de
valoració, abans de decidir si podeu i voleu sol·licitar sumar-vos a la iniciativa.
- Els requisits indispensables de participació són:
ü Tenir i utilitzar el segell de venda de proximitat.
ü En el cas de productors ecològics, disposar de la certificació corresponent.
ü Complir la normativa aplicable a l’explotació i a la seva activitat.
ü Complir la normativa corresponent als productes elaborats per l’explotació
ü Disposar d’unes instal·lacions adequades per atendre a les visites. La visita
ha de tenir lloc, en la seva totalitat o en part, a l’origen de la producció (al
camp, a la vinya, etc.)
ü Tenir coberta l’assegurança per a les visites i del tast i la venda, si procedeix.
ü Les visites han de ser gratuïtes, així com els tastos, si aquests s’efectuen.
ü Durant el cap de setmana de Benvinguts a Pagès les explotacions
participants podran vendre productes de la pròpia explotació, garantint els
requisits sanitaris corresponents.
ü Disposar del personal necessari per atendre les visites.
ü Participar en una de les sessions formatives Benvinguts a Pagès que es faran
en diferents indrets del territori.
ü Obrir l’explotació els dies 9 i 10 de juny de 2018, de forma gratuïta i

independentment de quines siguin les condicions climatològiques, de 10h a
14h i de 16h a 19h. Les visites seguiran l’horari d’inici a cada hora en punt;
per tant les visites hauran de tenir una durada inferior a l’hora.
ü Posar a disposició dels visitants la informació del projecte que es posi a
disposició des de l’organització, i en particular informació dels restaurants de
la comarca que participen en el projecte.
ü I lliurar gratuïtament una mostra de productes de les vostra explotació, dins
el termini que se us indiqui per part de l’organització, que formarà part de la
panera de productes pel sorteig entre els visitants de Benvinguts a Pagès,
així com també de l’estratègia comunicativa que es farà durant la resta de
l’any.
Excepcions:
•

Pescadors i/o explotacions pesqueres que per la seva singularitat no poden
disposar del Segell de Venda de Proximitat.

•

Explotacions que estiguin situades en un parc natural o altre ubicació
especifica que limiti les condicions i horaris d’entrada i accessos.

•

Explotacions de ramaderia extensiva que per les particularitats derivades
dels hàbits dels seus animals només puguin rebre visites a hores
determinades.

-

Punts de valoració en cas d’excés de sol·licituds en un mateix territori:
o

La diversitat de productes i tipologia de producció en un mateix
territori i en el conjunt d’explotacions participants.

o

El caràcter artesanal de l’explotació (explotació petita o mitjana) i que
faci un producte singular, relacionat amb el territori i/o a la cuina
tradicional.
Que l’explotació produeixi “aliments de qualitat” (DOP, DO, IGP, o
està inscrita al CCPAE o al CCPI Ecològics, de Producció Integrada).
La inclusió de tast de productes de la pròpia explotació. En cas que
s’efectuï aquest ha de ser gratuït.

o
o

o

La inclusió de tallers i/o altres activitats gratuïtes que puguin
desenvolupar-se al llarg de la visita, especialment pensades per a un
públic familiar.*

o

La venda de productes de l’explotació durant la visita.

o
o

La qualitat i adequació de les instal•lacions en relació a les visites.
L’adequació de les instal·lacions i activitats a persones amb
discapacitat.

o

El titular de l’explotació és ‘jove agricultor/a’.

o

El seu grau d’interès turístic en conjunt.

o

L’explotació ha participat en anteriors edicions de Benvinguts a
Pagès.

o

Les visites les atén el propi titular o responsable de la producció.

o

El titular comercialitza habitualment els seus productes a establiments
comercials i restaurants locals.

*Aquest punt de valoració serà especialment important en el cas dels cellers. La seva
concentració territorial i la voluntat de diversificar les explotacions participants per territori provoca
que la participació estigui condicionada, en major grau, als punts de valoració. Així doncs, es
valorarà especialment l’organització d’alguna activitat familiar en el transcurs de la visita a les
vinyes.

