
Benvinguts a Pagès 
ALLOTJAMENTS 

L’objectiu de Benvinguts a pagès és incrementar els visitants al territori per donar a 
conèixer la riquesa de la seva producció agroalimentària i oferir experiències autèntiques, 
vinculades a l’origen del que mengem i a les maneres en que aquests aliments són 
transformats. 

És per aquest motiu que és molt important la vessant gastronòmica d’aquest cap de 
setmana i com a allotjaments teniu un paper actiu per poder incrementar l’estada del 
visitant i transmetre els valors del projecte. Es preveu un cap de setmana amb un 
increment substancial de desplaçaments pel territori i els allotjaments hi jugueu un paper 
important a fi de donar un servei integral al visitant. 

Participar a Benvinguts a Pagès és una oportunitat per donar a conèixer la vostra activitat i 
el vostre establiment a un nombre gran de persones, alhora una possibilitat de fidelitzar a 
que ja us coneixien i a altres que us descobriran per primer cop. Les propostes dels 
participants es difondran pels canals següents: 

- Web promocional www.benvingutsapages.cat 
- Xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter de @BenvingutsPages, 

@SomGastronomia i @CatalunyaExperience 
- Pla de publicitat i comunicació 

L’objectiu d’aquesta tercera edició és consolidar i millorar el model de l’anterior edició, així 
com reforçar les comarques menys visitades. 

Per participar al projecte, només cal que verifiqueu que compliu els requisits de participació 
i a continuació empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu al web http://
benvingutsapages.cat/inscripcions/allotjaments/ 

Requisits indispensables de participació per allotjaments: 

- Estar degudament registrats al Registre de Turisme de Catalunya (RTC). 
- Si sou alberg, cal que estigueu registrats al Registre d’instal·lacions Juvenils de 

Catalunya. 
- Si sou turisme rural, es valorarà (no obligatori) si esteu categoritzats amb espigues per 

la Direcció General de Turisme. 
- Oferir un menú Benvinguts a pagès durant el mateix cap de setmana en tots els 

serveis de divendres, dissabte i diumenge (segons els horaris de servei propis i només 
en el cas d’oferir habitualment servei de restauració) 
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- Oferir una oferta especial per al vostre allotjament durant el cap de setmana del 1 i 2 
de juny de 2019. 

Condicions de l’oferta especial del vostre allotjament 

Aquesta pot prendre diferents formats: 

- Regalar una cistella de productes, o un producte determinat, vinculat al territori o 
comarca on pertany l’allotjament. 

- Oferir un servei extra vinculat a la riquesa agroalimentària o gastronòmica del territori. 
Per exemple un esmorzar o un berenar de pagès, una visita a la granja pròpia 
(preferiblement en horari no coincident amb les visites de Benvinguts a Pagès), etc. 

- Un descompte del 10% o superior. 
- Altres iniciatives pròpies que caldrà consultar amb l’organització. 

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

- Tots els establiments: 
✓ Formar part dels programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme 

Més informació a: http://act.gencat.cat/marques-i-segells/uneix-te/ 

- Establiments de turisme rural: 
✓ Formar part dels programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme 

Més informació a: http://act.gencat.cat/marques-i-segells/uneix-te/ 

✓ Categorització amb espigues per la Direcció General de Turisme.
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