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El Benvinguts a Pagès virtual
supera les 330.000 visualitzacions a
les xarxes socials
La gran festa de la pagesia catalana reivindica a Internet la necessitat de cuidar
el producte de proximitat

Una de les connexions en directe ha comptat amb Teresa Jordà i Miki Núñez. Foto: Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagèshttps://benvingutsapages.cat/
(
) ha reivindicat aquest cap de setmana a
Internet la necessitat de cuidar el producte de proximitat i la pagesia a Catalunya. Aquest ha
estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia catalana que ha posat de manifest, a través de
les xarxes socials i l'etiqueta #eBaP (https://twitter.com/search?q=%23eBaP&src=typed_query) ,
la potència d'un sector que celebra contactar directament amb els consumidors i la ciutadania,
explicar la seva feina, presentar els seus productes i que demana ser escoltat i tingut en compte.
[nointext]
Benvinguts a Pagès s'ha reinventat amb èxit en aquesta cinquena edició amb un format 100%
virtual en què durant dos dies ha ensenyat el dia a dia a pagès, ha descobert els secrets de
l'elaboració dels productes que consumim cada dia a taula i ha aprofitat Internet com un excel·lent
aparador per adreçar-se a la ciutadania.
Tenir cura del producte i de l'entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells
productes de temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important
en l'equilibri territorial, la salut de les persones i l'economia. Aquest ha estat el fil conductor de la
majoria d'intervencions del Benvinguts a Pagès virtual.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=TrWwc7qwot8
A través de les xarxes socials s'ha explicat com és el dia a dia dels ramaders que pasturen les
vaques brunes del Pirineu, s'ha fet difusió del procés d'elaboració del formatge de cabra del Segrià i
s'han pogut conèixer, entre d'altres, els detalls de la producció de la taronja i la mandarina de les
Terres de l'Ebre.
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La pandèmia ha obligat a fer-la de forma online, a través de les xarxes socials, on

es podran fer visites virtuals a les explotacions de proximitat. També hi participen una dotzena de
restaurants i allotjaments rurals.
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Descobrir el món
del camp en família
J. PEÑA

jpenya@lrp.cat

42. Del 3 al 9 d’octubre del 2020

◗

Durant un cap de setmana, les
explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres de tot Catalunya
obren portes i, juntament amb la
participació dels restaurants, allotjaments i de la programació d’una extensa oferta d’activitats paral·leles
donen a conèixer l’elaboració dels
productes alimentaris que es consumeixen cada dia. Parlem de Benvinguts a Pagès, la gran festa de la
pagesia catalana, que aquest cap de
setmana segueix l’exemple de moltes
fires i festes i ofereix una versió virtual per adaptar-se a la situació excepcional que estem vivint. L’objectiu, però, és mantenir l’essència del
projecte, que dona a conèixer l’origen dels productes que mengem i
que es produeixen arreu del país. Així, enguany, els dies 3 i 4 d’octubre,
una representació dels productors
programen tot tipus d’activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals
destaquen xerrades, visites virtuals,
receptes, entrevistes i tutorials amb
consells sobre alimentació. Es pot
descobrir, per exemple, com és l’elaboració de l’oli a les Terres de l’Ebre,
els secrets de la producció d’un producte com la cervesa des de Lleida o
el treball a l’horta amb productes
dolços al Berguedà. “Sap greu no poder fer el Benvinguts a Pagès presencialment, però amb les visites virtuals
continuarem donant al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i altres
productes d’horta i posar en valor la
feina de pagesos i ramaders”, exposa
Ramon Sentmartí, director de Prodeca, un dels organitzadors, que també
remarca: “Traslladar la festa a les
xarxes socials és una manera de modernitzar la pagesia catalana, una
oportunitat de digitalitzar el sector.
Així, moltes explotacions han entrat
en el món virtual i potencien la compra en línia de productes de proximitat. Tot té una part positiva.” De cara
a l’any vinent, però, la festa recuperarà el format presencial i mantindrà
les dates habituals del primer cap de
setmana de juny.
Tot i que l’edició d’enguany de
Benvinguts a Pagès és virtual, es
mantenen les rutes de cap de setmana o d’una jornada arreu del país

Benvinguts a Pagès, que
aquest any canvia de
format i és virtual, ofereix
set rutes per fer durant
tot l’any que acosten
el món del camp als
visitants i mostren els
orígens de molts dels
productes que mengem

amb els productors com a fil conductor per fer de manera individual
quan es desitgi. Els itineraris Costa
Brava, Paisatges de Barcelona, Costa
de Barcelona, Costa Daurada, Terres
de l’Ebre i Terres de Lleida i Pirineus
ofereixen durant tot l’any recorreguts
que uneixen gastronomia, territori,
paisatge, història i patrimoni. Cada
ruta pertany a una de les diferents
marques turístiques de Catalunya, i
inclouen participants del Benvinguts
a Pagès 2020: explotacions, restaurants, allotjaments, algunes activitats
complementàries i altres recomanacions de visites culturals i paisatgístiques. A través del lloc web
benvingutsapages.cat es poden consultar els detalls de les rutes.

TERRES DE L’EBRE
Amb el riu Ebre guiantvos la major part de la
ruta i amb la serra de
Cardó resseguint el
tram final, coneixereu
una de les zones menys
conegudes de les Terres
de l’Ebre: la Ribera
d’Ebre i el Baix Ebre.
Són quatre pobles on
es concentren diversos
projectes agrícoles i
ramaders.

TERRES DE LLEIDA
Aquesta ruta transcorre d’est a oest passant per les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Noguera. Els vins
de la DO Costers del Segre i els formatges
artesans en són els protagonistes, però
també podreu collir fruita fresca a l’estiu i
visitar castells, cellers històrics, pobles
medievals i viles closes.
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PAISATGES DE BARCELONA
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Montserrat i la serra de Castelltallat, juntament amb
els productors, són els protagonistes d’aquesta ruta,
que també dona a conèixer formatges premiats, un tipus de blat antic i la conservació d’una raça de cabra
en perill d’extinció.

PIRINEUS
Formatges de llet de cabra o de vaca, horta i pomes d’alta muntanya, valls, prats i serres imponents com el Cadí-Moixeró, no faltaran en aquesta ruta, que passa per dues comarques pirinenques, l’Alt Urgell i la Cerdanya, que descobrireu
d’una manera diferent a través de les visites a
pagesos i ramaders.

COSTA DAURADA
La proposta transcorre per dues comarques amb autèntica essència
vinícola i d’alt interès turístic, el
Priorat i la Conca de Barberà. Les
visites a cellers us permetran conèixer vins de qualitat i tastar olis
verge extra i un producte tan singular com el safrà.

COSTA BRAVA
Des d’olis d’oliva verge extra i vins de varietats
autòctones fins a formatges, recuits, verdures i
plantes aromàtiques. En cada explotació tindreu l’oportunitat de conèixer les persones que
fan possible els aliments de primera qualitat
d’aquestes comarques gironines.

COSTA DE BARCELONA
L’Horta és la protagonista d’aquesta ruta, que
passa pel Vallès Oriental i el Maresme. Les explotacions ramaderes i els vins de la DO Alella
acaben arrodonint una proposta que té el Montnegre, el Montseny i la serralada de Marina
com a companys de viatge.
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El Benvinguts a Pagès es reinventa
i proposa un cap de setmana foodie
sense sortir de casa
Els productes alimentaris de proximitat protagonitzen l'esdeveniment a les
xarxes socials

Una activitat del Benvinguts a Pagès del 2019

Benvinguts a Pagèshttps://benvingutsapages.cat/
(
) , la gran festa de la pagesia catalana,
s'ha hagut de reiventar i convida a passar un cap de setmana foodie sense moure's del sofà,
descobrint els aliments que es produeixen a casa nostra i donant-ne a conèixer tots els secrets.
El programa d'activitats, que enguany tindran lloc íntegrament a les xarxes socials, compta per als
dies 3 i 4 d'octubre amb una àmplia oferta de propostes per als amants de la cuina i la
gastronomia: tastos de productes, receptes, converses amb productors, etc.
[nointext]
Dissabte, per exemple, s'ensenyarà com cuinar unes torradetes de recuit d'ovella, un entrepà de
carbassa i tires de xai, o unes galtes de vedella Bruna dels Pirineus. També hi haurà propostes
centrades en productes com l'espirulina, una alga de moda entre els grans xefs, l'oli d'oliva
ecològic, la sidra empordanesa, la mel o les avellanes del Camp de Tarragona. Els aficionats a fer
pa a casa podran aprendre'n de la mà d'un productor de cereals i farines i els amants del vi tindran
al seu abast productors de primer nivell com Perinet, del Priorat.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=AubsTshCx9E
https://www.naciodigital.cat/noticia/209467/benvinguts-pages-es-reinventa-proposa-cap-setmana-foodie-sense-sortir-casa
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3 i 4 d'octubre

ENGUANY, LA GRAN
FESTA DE LA PAGESIA
CATALANA ES
TRASLLADA A LES
XARXES SOCIALS: MÉS
SEGURA i MÉS PROPERA!
30 PRODUCTORS
OFERIRAN XERRADES,
VISITES VIRTUALS
i TUTORIALS
L'EDICIÓ DEL 2021
TORNARÀ AL JUNY
AMB EL FORMAT
PRESENCIAL HABITUAL

UN BENVINGUTS
A PAGÈS VIRTUAL
La gran festa de la pagesia catalana
s’adapta a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la covid-19 i
canvia de format. Enguany, Benvinguts a
Pagès no serà presencial, de manera que
el primer cap de setmana d’octubre, els
dies 3 i 4, es podrà seguir a les xarxes
socials per mitjà d’un esdeveniment excepcional, en què es mantindrà l’essència del projecte que dona a conèixer l’origen dels productes que consumim cada
dia i que es produeixen arreu del país.
Una representació dels productors i
les productores inscrits a Benvinguts a

L’edició virtual del BaP s’emetrà
a través del perfil de Benvinguts a
Pagès a les xarxes

Pagès programaran tot tipus d’activitats
divulgatives a la xarxa: xerrades, visites
virtuals, receptes, entrevistes i tutorials
amb consells sobre alimentació.
A LES XARXES SOCIALS
Trobareu tota la informació a la pàgina
web benvingutsapages.cat. Les activitats
es podran veure als perfils de Facebook,
Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l’etiqueta
#eBaP. Està previst que el format presencial es recuperarà en l’edició del 2021, en
les dates habituals: el 5 i 6 de juny.

‘FOOD
PREP
EL PA

AQUEST ANY, POTS
VIURE A PAGÈS SENSE
SORTIR DE CASA
En un dels
molts tutorials
que s’oferiran
a la xarxa es
mostrarà com
es treballa la
mel. Consulteu
el programa
al web benvingutsapages.cat.

Durant el cap de setmana del
3 i 4 d’octubre, Benvinguts a
Pagès 2020 oferirà tot tipus
d’activitats divulgatives a través dels perfils a les xarxes
socials. D’aquesta manera,
enguany es podrà conèixer,
des de casa mateix, el dia a
dia de diferents pagesos i pageses que seran entrevistats i
explicaran, entre d’altres, com
s’elabora l’oli a les Terres de
l’Ebre, els secrets de la producció d’un producte com la
cervesa des de Lleida, o el treball a l’horta amb productes
dolços al Berguedà. També hi
haurà visites guiades virtuals,
que donaran al públic l’opor-

tunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram,
ous i altres productes d’horta,
amb què es reivindicarà la feina de pagesos i ramaders.
ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Els tutorials amb consells per
a una alimentació saludable
estaran protagonitzats per pagesos i pageses que treballen
amb productes diversos com
mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i
herbes aromàtiques.
En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual, també es
donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels pro-

ductes de temporada i per saber-ne aprofitar al màxim les
propietats.
Benvinguts a Pagès és una
iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, en una actuació
coordinada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de
Prodeca, i del Departament
d’Empresa i Coneixement, a
través de l’Agència Catalana
de Turisme. Hi col·laboren la
Fundació Alícia, els consells
comarcals, consorcis i oficines
de turisme i altres entitats i
associacions que treballen
per la revaloració i la promoció d’aquest sector.

‘FOODIES’,
PREPAREU
EL PALADAR

Voleu tastar productes d’arreu del territori: fruita, hortalisses,
cereals, lactis, carn, peix, oli, ous, vi, mel...? Benvinguts a Pagès
2020 us permetrà viure una experiència virtual en què es
manté l’oportunitat d’adquirir els productes directament als
productors, esdevenint un repte per accelerar la digitalització
de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país.

LLEGUMS, VERDURES
i HORTALISSES

CARN i EMBOTITS

A Peu de Roques han ideat conreus per a la
subsistència de les seves abelles i cultiven
planta aromàtica, horta i altres conreus rotatius, com tomàquets i cebes.

Eco Carn Casa Masover produeix vedella
bruna dels Pirineus ecològica en plena Vall
de Manyanet. El bestiar s’alimenta als prats
que envolten la finca.

TASTA’LS

L’Espunyola

TASTA’LS

Sarroca de Bellera

FRUITA FRESCA
i FRUITA SECA

BEGUDES
(VI, CAVA i ALTRES)

Ca Rosset, amb Ester Gomis al capdavant,
reivindica la feina de les dones pageses i
produeix ametlles i avellanes i les ofereix
als consumidors en diversos formats.

Perinet elabora vins al Priorat amb una fermentació llarga i natural, que els dona personalitat i complexitat. Vins sense filtrar que
sorprenen els consumidors.

TASTA’LS

Vilallonga del Camp

TASTA’LS

La Morera de Montsant

FORMATGES i LÀCTICS

ARRÒS, CEREALS,
PA i PASTISSOS

A Mas Casas, són la tercera generació dedicada a la criança d’ovelles per a la venda de
llana, carn de xai i productes derivats de la
llet (recuit, iogurts, formatge fresc, etc.).

Al Mas Bellpuig aposten per fer arribar la
producció directament al consumidor. Per
això, s’han centrat en el conreu i l’elaboració
de productes de l’horta, cereals, farina i pa.

TASTA’LS

Cruïlles

TASTA’LS

Taradell

OLI i OLIVES

PEIX, MARISC
i DERIVATS

A Identitat Extra Virgin Olive Oil elaboren oli
d’oliva ecològic de la varietat local empeltre.
Tenen un molí propi i treballen per recuperar finques i oliveres centenàries.

A la granja d’espirulina.bio conreen aquesta
microalga, amb una aposta per un model
productiu més sostenible per al planeta i
més sa per a les persones.

TASTA’L

Horta de Sant Joan

AVIRAM i OUS
Sències és un projecte agroecològic situat
en una masia centenària a Sitges que aposta per la sostenibilitat del paisatge i organitza tallers oberts a tothom.
TASTA’L

Sitges

TASTA’L

Almenar

HERBES AROMÀTIQUES,
MEL i PRODUCTES DOLÇOS
Bee Happy és un petit projecte familiar dedicat
a les abelles. En tenen cura i produeixen, envasen i venen mel de la màxima qualitat procedent exclusivament de les seves abelles.
TASTA’L

Juncosa

RUTES PER DESCOBRIR
EL PAÍS i ELS SEUS
PAGESOS, DE PUNTA
A PUNTA, TOT L’ANY
La millor manera de gaudir
de Benvinguts a Pagès és
aprofitar el cap de setmana
per recórrer diverses explotacions d’arreu del territori. Per
això, tot i que l’edició d’enguany serà virtual, es mantenen a disposició del públic
les rutes de cap de setmana
o d’una jornada arreu del
país, amb els productors i les
productores com a fil conductor per fer de manera individual quan es vulgui.
Es tracta de set propostes
que pertanyen a les diferents marques turístiques

de Catalunya i que inclouen
restaurants, allotjaments i
explotacions, a més d’activitats complementàries i recomanacions per enriquir encara més la visita.
MEL, OLI, FORMATGE…
A les Terres de l’Ebre, per
exemple, en un cap de setmana podeu visitar un projecte apícola i oleïcultor, un
de viticultor de la DO Tarragona, una formatgeria i una
explotació ramadera al mateix temps que visiteu Flix,
la Torre de l’Espanyol, Tivissa

i Rasquera, entre d’altres. I,
si sou més de muntanya, podeu fer la ruta pel Pirineu,
que us portarà a diverses
formatgeries i granges.
A més de les rutes per les
Terres de l’Ebre i pel Pirineu,
les rutes de Benvinguts a Pagès us proposen visitar la
Costa Brava, els paisatges de
Barcelona, la costa de Barcelona, la costa Daurada i les
terres de Lleida. Consulteu
la pàgina web benvingutsapages.cat per conèixer els
detalls d’unes rutes que us
descobriran la vida a pagès.

El castell de Miravet
és un dels indrets
per on transcorre la
ruta de les Terres
de l’Ebre. Durant
tot l’any, podeu
triar entre set
propostes diferents
que recorren el país
de punta a punta.

OPOR
PER G
MILLO

L’esdeveniment en fo
tual també serà un b
dor perquè els establi
restauració del país
com és la seva feina,
tualment no es veu. A
es podrà entrar fins a
d’un restaurant del
descobrir les tècniqu

OPORTUNITATS
PER GAUDIR DE LA
MILLOR GASTRONOMIA
L’esdeveniment en format virtual també serà un bon aparador perquè els establiments de
restauració del país expliquin
com és la seva feina, que habitualment no es veu. Així, doncs,
es podrà entrar fins als fogons
d’un restaurant del Segrià i
descobrir les tècniques de cui-

na d’un hotel gastronòmic de
Falset, entre altres atractius.
D’altra banda, si durant la
resta de l’any feu algunes de
les rutes turístiques, també tindreu la possibilitat de triar un
bon restaurant. Els que s’inclouen en aquesta edició de Benviguts a Pagès són establi-

ments que elaboren els plats
amb productes de proximitat i
que ofereixen algunes de les
receptes més destacades de
cada racó del país. Però no només això, perquè l’ambient,
l’entorn i l’atenció de cadascun
dels establiments també formen part de l’experiència de
menjar-hi.
Al benvingutsapages.cat teniu la tria de restaurants. A cada
comarca en veureu, com a mínim, cinc o sis, de manera que
no heu de patir, perquè, si decidiu viure un cap de setmana a
pagès amb tota la família, segur que en trobareu més d’un
que us cridarà l’atenció. De fet,
el més probable és que no us
sigui fàcil triar-ne un de sol!

Al web de Benvinguts
a Pagès trobareu
moltes opcions
gastronòmiques
on tastar receptes
de cada zona,
elaborades
amb productes
de proximitat.

LES

LO CAR

Aquesta granja
(Garrigues) és u
la cria i l’engreix
model singular:
cola unes condic

Fructumcat i
Aromis de
la Conca són
dos dels cinc
productors
que, enguany,
s’inclouen dins
dels destacats
pel seu potencial
innovador.

UN RECONEIXEMENT
A LA INNOVACIÓ
Cadascuna de les explotacions que s’han seleccionat han destacat pel perfil
innovador i el potencial comercial del producte i de
l’explotació, així com també
per l’actitud emprenedora
dels seus responsables, entre altres criteris.

L’edició Benvinguts a Pagès
2020 posa en valor cinc
productes i serveis d’empreses agroalimentàries
que destaquen pel potenci-

al innovador i que han entrat a formar part del programa InnoBaP, impulsat
per Prodeca en el marc del
projecte Interreg.

EN PRIMERA PERSONA
Si teniu oportunitat, aneu a
conèixer aquestes explotacions en primera persona i
veure per què han estat seleccionades per participar
en el programa InnoBaP.

CENTR
MANIPU
DE LA C

A Viladrau (Os
dona protagonis
l’any, més enllà
finca del Montse
tació treballa am
que permet obte
vitamines i m
vant-ne les pr
ques, amb el q
(com ara licor,
conserves i xoco

www.castanya

LES EXPLOTACIONS
LO CARGOL DE LA SERRA
Aquesta granja de cargols de Juncosa
(Garrigues) és una explotació dedicada a
la cria i l’engreix de cargols que aplica un
model singular: replica en un espai agrícola unes condicions molt semblants a les

del medi natural d’aquests animals tan
preuats en la gastronomia catalana i, en
especial, en la lleidatana. Els cargols s’alimenten de fruites, verdures, herbes i gra
ecològic i es venen arreu de Catalunya.

POMMY HOUSE
Fa set anys, els responsables d’una explotació de clementines de Sant Carles
de la Ràpita (Montsià) van decidir reconvertir el conreu i centrar-se en les
magranes. El 2016 van començar a comercialitzar-les i n’exporten a Europa i a
alguns països de l’Orient Mitjà. Són
magranes de varietats primerenques i
amb residu zero, i tenen un sistema informàtic pioner que els permet garantir
la traçabilitat de la producció.

FRUCTUMCAT

CENTRE DE
MANIPULACIÓ
DE LA CASTANYA

Montse Mangues forma part de la quarta generació d’una família d’agricultors
de Gerb (Noguera). Fa cinc anys que es
va reincorporar a l’explotació, després
de viure i estudiar a Barcelona, i treballa la vinya, l’olivera, les fruites del bosc
i els cereals amb una filosofia d’agricultura sostenible i amb criteris de producció integrada, cuidant i mantenint els
cicles lunars de la biodinàmica tradicional de principis del segle XX.
www.fructumcat.com

www.pommyhouse.com

AROMIS DE
LA CONCA

A Viladrau (Osona), aquest centre
dona protagonisme a les castanyes tot
l’any, més enllà de la tardor, des d’una
finca del Montseny. Per fer-ho, l’explotació treballa amb un procés natural
que permet obtenir un producte ric en
vitamines i molt nutritiu, conservant-ne les propietats organolèptiques, amb el qual elabora begudes
(com ara licor, cervesa...), formatge,
conserves i xocolata, entre d’altres.

Des de Montblanc (Conca de Barberà),
aquesta explotació ha recuperat el conreu
del safrà a Catalunya després de més cent
anys. De fet, a la Conca de Barberà es conreava aquest producte des de l’època medieval i els responsables d’Aromis de la
Conca tenien clar que volien tornar-lo a
impulsar. Es tracta d’un safrà molt preuat
per l’aroma i el sabor, i un dels de més
qualitat que es poden trobar al mercat.

www.castanyadeviladrau.cat

www.aromis.cat
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LA MILLOR MANERA
DE GAUDIR D’UN CAP DE
SETMANA SENCER A PAGÈS
L’oferta
d’allotjament és
molt variada: podeu
trobar tot tipus de
pensions, hostals
i hotels per passar
un autèntic cap de
setmana a pagès.

Aquest Benvingut a Pagès
especial us permetrà visitar,
des del sofà de casa, còmodament, les cases rurals del
Berguedà, situades enmig
de la natura en un entorn
privilegiat, i també un hotel
de Tarragona. Són només
dos exemples de l’oferta
d’allotjaments que aquest
any s’han afegit a la iniciativa i que podreu visitar en
qualsevol moment de l’any.
La proposta de Benvinguts a Pagès serà un aparador a internet de l’oferta
d’hotels, hostals, pensions i
allotjaments rurals que podreu triar, si us decidiu per
passar un cap de setmana
sencer a pagès, en companyia de la família, o si us de-

canteu per fer algunes de les
rutes turístiques que es
mantenen a disposició del
públic tot l’any.
TOT BEN A PROP VOSTRE
Alguns dels allotjaments formen part de les mateixes
explotacions agrícoles o ra-

maderes, que també podeu
aprofitar per visitar, i d’altres
hi són ben a prop, de manera que no caldrà que us desplaceu gaires quilòmetres
en un sol dia.
Podeu consultar totes les
propostes al web benvingutsapages.cat.

PERQUÈ DESCOBRIREU
L’ORIGEN
DELS PRODUCTES DE
PAGÈS CATALANS
QUE CONSUMIM CADA
DIA i ELS AGRICULTORS
i ELS RAMADERS QUE
ELS FAN POSSIBLE,
GRÀCIES A AQUESTA
INICIATIVA DE L’AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME
i DE PRODECA, AMB
COL.LABORACIÓ DE
LA FUNDACIÓ ALÍCIA.
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PERQUÈ DESCOBRIREU
L’ORIGEN
DELS PRODUCTES DE
PAGÈS CATALANS
QUE CONSUMIM CADA
DIA i ELS AGRICULTORS
i ELS RAMADERS QUE
ELS FAN POSSIBLE,
GRÀCIES A AQUESTA
INICIATIVA DE L’AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME
i DE PRODECA, AMB
COL.LABORACIÓ DE
LA FUNDACIÓ ALÍCIA.

PERQUÈ PODREU CONÈIXER
PRODUCTES DE QUILÒMETRE
ZERO DE VERITAT i 100%
DE PROXIMITAT. SI
ALGUN DIA VISITEU LES
EXPLOTACIONS, PODREU
COMPRAR-LOS AL MATEIX
LLOC ON ES PRODUEIXEN,
PERÒ TAMBÉ, ES
MANTINDRÀ L’OPORTUNITAT
D’ADQUIRIR ELS PRODUCTES
DIRECTAMENT ALS
PRODUCTORS i OMPLIR
EL REBOST ON LINE.

PERQUÈ CONEIXEREU EL
DIA A DIA DE DIFERENTS
PAGESOS I PAGESES
QUE EXPLICARAN, ENTRE
D’ALTRES, COM ES FA
L’OLI, LA PRODUCCIÓ DE
LA CERVESA O EL
TREBALL A L’HORTA.

PERQUÈ ENTENDREU
COM ÉS D’IMPORTANT
REAPROFITAR i NO
LLENÇAR RES DEL QUE
ENS DONA LA TERRA,
i QUE ELS PRODUCTES
IMPERFECTES PER
FORA SÓN IGUALMENT
SABOROSOS i SANS.

PERQUÈ PODREU
DESCOBRIR VIRTUALMENT
COM SÓN i QUÈ FAN
ALGUNS DELS MOLTS
RESTAURANTS ADHERITS
A LA INICIATIVA QUE
FAN PLATS ELABORATS
AMB PRODUCTES
DE PROXIMITAT.

PERQUÈ CONEIXEREU
TOTA LA FEINA QUE HI
HA DARRERE DE CADA
PRODUCTE DE PAGÈS
i COM ÉS D’IMPORTANT
SABER D’ON VE EL QUE
ENS ARRIBA AL PLAT.

PERQUÈ UNA TRENTENA
DE PRODUCTORS i
PRODUCTORES DEL PAÍS
OFERIRAN XERRADES
DIVULGATIVES, VISITES
VIRTUALS i TUTORIALS
AMB RECEPTES
i CONSELLS SOBRE
ALIMENTACIÓ
SALUDABLE.

PERQUÈ LES VISITES
GUIADES VIRTUALS
DONARAN AL PÚBLIC
L’OPORTUNITAT DE
CONÈIXER EXPLOTACIONS
DE CARN, EMBOTITS,
AVIRAM, OUS i ALTRES
PRODUCTES D’HORTA
i REIVINDICAR LA
FEINA A PAGÈS.

PERQUÈ ELS TUTORIALS
AMB CONSELLS PER
A UNA ALIMENTACIÓ
SALUDABLE US DONARAN
RECOMANACIONS
PER GAUDIR
DELS PRODUCTES DE
TEMPORADA i
APROFITAR LES
SEVES PROPIETATS.

PERQUÈ ÉS UNA
OPORTUNITAT INCREÏBLE
PER CONÈIXER OPCIONS
DE TURISME RURAL
i GASTRONÒMIC AMB
VISITES VIRTUALS A
LES CASES RURALS DEL
BERGUEDÀ O A UN
HOTEL GASTRONÒMIC
DE FALSET, ENTRE
ALTRES PROPOSTES.

Mitjà: La Xarxa TV ‘Connecticat
Data: 30-9-2020
Link:
http://ow.ly/EJlz50BGEdv

Mitjà: aldia.cat
Data: 30-9-2020
Link:
http://ow.ly/S1Pd50BGAqK
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Agro.- 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana en format virtual



aldia.cat / aldia gent

Agro.- 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana en
format virtual
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) 'Benvinguts a Pagès', la festa del sector de la pagesia catalana, se celebrarà aquest 3 i 4
d'octubre en format virtual per la pandèmia de coronavirus i es podrà seguir a les xarxes socials,
segons ha informat aquest dimecres la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat en un comunicat.
Una representació dels productors inscrits a 'Benvinguts a Pagès' programaran tot tipus
d'activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes,
entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.
Es podrà conèixer el dia a dia de diferents agricultors, que seran entrevistats i explicaran, entre
d'altres qüestions, com és l'elaboració de l'oli en Terres de l'Ebre (Tarragona), la producció de la
cervesa a Lleida, i el treball en l'horta amb productes dolços en el Berguedà (Barcelona).
Hi haurà visites guiades virtuals per conèixer explotacions de carn, embotits, aus, ous i altres
productes d'horta i posar en valor el treball d'agricultors i ramaders, a més de plantejar el repte
d'accelerar la seva digitalització com "una gran oportunitat" per difondre i vendre els seus
productes.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per agricultors
que treballen amb mel, pa i altres queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes
aromàtiques.

RESTAURACIÓ I HOSTALERIA
Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa el seu treball durant tot el cap de
setmana, serà un "bon aparador perquè els establiments turístics expliquin com és el treball que
habitualment no es veu".
Es podrà entrar fins als fogons d'un restaurant del Segrià (Lleida) i descobrir les tècniques de
cuina d'un hotel gastronòmic de Falset (Tarragona), visitar les cases rurals del Berguedà
(Barcelona), així com un hotel de Tarragona.

Mitjà: gentedigital.es
Data: 30-9-2020
Link:

Búsqueda persona Buscar

http://ow.ly/AXGa50BGzES

'Benvinguts a Pagès' se celebra este
fin de semana en formato virtual
'Benvinguts a Pagès', la fiesta del sector de la agricultura catalán, se celebrará este 3 y 4 de octubre
en formato virtual por la pandemia de coronavirus y se podrá seguir en las redes sociales, según ha
informado este miércoles la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat en un comunicado.
30/9/2020 - 19:02
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
'Benvinguts a Pagès', la fiesta del sector de la agricultura catalán, se celebrará este 3 y 4 de octubre en
formato virtual por la pandemia de coronavirus y se podrá seguir en las redes sociales, según ha
informado este miércoles la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat en un comunicado.
Una representación de los productores inscritos a 'Benvinguts a Pagès' programarán todo tipo de
actividades divulgativas en la red, entre las cuales destacan charlas, visitas virtuales, recetas,
entrevistas y tutoriales con consejos sobre alimentación.
Se podrá conocer el día a día de diferentes agricultores, que serán entrevistados y explicarán, entre
otras cuestiones, cómo es la elaboración del aceite en Terres de l'Ebre (Tarragona), la producción de la
cerveza en Lleida, y el trabajo en la huerta con productos dulces en el Berguedà (Barcelona).
www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2974156/benvinguts-a-pages-se-celebra-este-fin-de-semana-en-formato-virtual/

1/2

Mitjà: europapress.es
Data: 30-9-20
Valor econòmic: 7.798 euros
Link:
http://ow.ly/4Mry50BGzwu
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'Benvinguts a Pagès' se celebra este fin de semana en formato virtual
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'Benvinguts a Pagès' se celebra este n de semana en formato
virtual
BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) 'Benvinguts a Pagès', la esta del sector de la agricultura catalán, se celebrará este 3 y 4 de
octubre en formato virtual por la pandemia de coronavirus y se podrá seguir en las redes
sociales, según ha informado este miércoles la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Generalitat en un comunicado.
Una representación de los productores inscritos a 'Benvinguts a Pagès' programarán todo tipo
de actividades divulgativas en la red, entre las cuales destacan charlas, visitas virtuales, recetas,
entrevistas y tutoriales con consejos sobre alimentación.
Se podrá conocer el día a día de diferentes agricultores, que serán entrevistados y explicarán,
entre otras cuestiones, cómo es la elaboración del aceite en Terres de l'Ebre (Tarragona), la
producción de la cerveza en Lleida, y el trabajo en la huerta con productos dulces en el Berguedà
(Barcelona).
Habrá visitas guiadas virtuales para conocer explotaciones de carne, embutidos, aves, huevos y
otros productos de huerta y poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos, además de
plantear el reto de acelerar su digitalización en Internet como "una gran oportunidad" para
difundir y vender sus productos.

Advertisement

Los tutoriales con consejos para una alimentación saludable estarán protagonizados por

Mitjà: Ràdio4 ‘El Matí de Ràdio4’
Data: 28-9-20
Link:
http://ow.ly/jLEX50BGyB4 / MINUT 39.00

Mitjà: descobrir.cat
Data: 28-9-2020
Link:
http://ow.ly/w1dn50BEp0I
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Mitjà: vilaweb.cat
28/9/2020

Toni Massanés: ‘Barcelona ha d’entendre que formem part del mateix sistema, tant si som a la ciutat com a 150 quilòmetres de dist…
Data: 26-9-2020

aa

Link:
http://ow.ly/tqFd50BD1on

Toni Massanés, director de la Fundació Alícia.

Toni Massanés: ‘Barcelona ha d’entendre que formem part
del mateix sistema, tant si som a la ciutat com a 150
quilòmetres de distància’
Entrevista al director de la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència)
Sense anuncis

Montserrat Serra
26.09.2020 21:50

Amb la irrupció abrupta de la covid-19 i el con�nament forçat, un dels pocs sectors
estructurals que no es va aturar va ser el de l’alimentació. Per contra, la
restauració, que també s’hi vincula, va quedar molt afectada i encara avui no
remunta. La crisi generada per la pandèmia ha fet a�orar temes importants, molts
d’ells lligats a l’alimentació: uns que ja hi eren com són la crisi climàtica, la sobirania
alimentària, l’acceleració del món virtual i alguns que són veritablement nous, com
ara la valorització de l’àmbit rural. És des d’aquest enfocament que hem parlat amb
Toni Massanés, director de la Fundació Alícia (ALImentació i ciènCIA).

https://www.vilaweb.cat/noticies/toni-massanes-barcelona-ha-dentendre-que-formem-part-del-mateix-sistema-estiguem-a-la-ciutat-o-a-150-quilo…
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Mitjà: Catalunya Ràdio ‘El Suplement’
Data: 26-9-2020



Link:

http://ow.ly/gFGG50BD1gR

00:17:12

EL SUPLEMENT 

Els reptes dels menjadors socials en temps de
pandèmia

26/09/2020





Avui amb el Pep Nogué parlem amb el Carles Tejedor, director de World Central

Kitchen Barcelona, una organització que vetlla per la gent que no té prou recursos per menjar.

MÉS ÀUDIOS DEL PROGRAMA
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/els-reptes-dels-menjadors-socials-en-temps-de-pandemia/audio/1079795/
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Mitjà: Ràdio4 ‘Món Rural’
Data: 26-9-2020
Link:
http://ow.ly/OiBr50BKyEh
Minut 09:22

Mitjà: Cope Catalunya Andorra ‘Tiramilles’
Data: 26-9-2020
Valor econòmic: 12.266 euros
Link:
http://ow.ly/UItL50BD14q
28/9/2020
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El “Benvinguts a Pagès” se celebrarà enguany de forma virtual - Tira Milles - COPE
A la carta

El “Benvinguts a Pagès” se celebrarà enguany de forma virtual
Durant el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre, una vintena de productors catalans i una dotzena de restaurants i allotjaments oferiran xerrades
divulgatives, visites virtuals i t
AUDIO

El “Benvinguts a Pagès” se celebrarà enguany de forma virtual
0:00 / 10:05

Tiempo de lectura: 1' 26 sep 2020 - 10:24

| Actualizado 10:40

Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospites que pots ser un foodie, si
saps del cert que ets un apassionat de l'enologia o si vols estar al dia pel que fa a la literatura, ens hem de trobar. T'ho posem molt fàcil.
Tots els caps de setmana fem tres hores de ràdio pensades per aquells que els agrada passar-ho bé en el seu temps d'oci, on? A Cope
Catalunya i Andorra. Tira milles, és un programa dirigit i presentat per Carme Ayala, un temps de ràdio dedicat a les persones que volen
gaudir de cada minut del seu temps d'oci, a aquells que volen descobrir cada racó del món, als viatgers que volen viure festes i
tradicions d'altres cultures o de casa nostra, no ens agrada posar-nos límits. Si et veus identificat en alguna d'aquestes descripcions,
crec que pots ser un dels fidels oients del programa.
PUBLICIDAD

Ads by
Stop seeing this ad

Why this ad?

EN DIRECTO 2

Mediodía COPE
Antonio Herraiz

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/cope-catalunya/tira-milles/noticias/benvinguts-pages-celebrara-enguany-forma-virtual-20200926_913437
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Mitjà: descobrir.cat
Data: 26-9-2020
Link:
http://ow.ly/qUDR50BKynt
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Benvinguts a Pagès virtual

ACTIVITATS

Benvinguts a Pagès virtual
Del 3 al 4 d'octubre - Diversos municipis de Catalunya

BaP 2020

Benvinguts a Pagès s'adapta a la situació excepcional provocada per la covid-19 i no serà presencial. Podreu seguir l'edició d'enguany, el 3 i el 4
d'octubre, per les xarxes socials. Una representació de les explotacions, restaurants i allotjaments participants s'encarregarà de fer tot tipus
d'activitats divulgatives a les xarxes socials. Xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació es podran
veure als per ls de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir amb l'etiqueta #eBaP.
El cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre es podrà conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que seran entrevistats i explicaran, entre altres
coses, l'elaboració de l'oli a les Terres de l'Ebre, els secrets de la producció de la cervesa des de Lleida o el treball a l'horta amb productes dolços al
Berguedà. També es podran fer visites virtuals a explotacions de carn, aviram, ous, formatges i làctics, o escoltar els tutorials amb consells per a una
alimentació saludable de part de productors que treballen amb la mel, el pa o les herbes aromàtiques.
Des del sofà de casa, també es podrà entrar als fogons d'alguns restaurants i visitar, còmodament, algunes cases rurals del Berguedà, situades
enmig de la natura en un entorn privilegiat, així com un hotel de Tarragona. Una bona manera d'agafar idees per, més endavant, passar un cap de
setmana a pagès.

Sobre l'activitat
Hora: Del 3 al 4 d'octubre
Més informació
Podeu trobar tota la informació i el programa a https://benvingutsapages.cat/

Diversos municipis de Catalunya

Mitjà: El País
Data: 25-09-2020
Valor econòmic: 6.184 euros

ES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PAÍS: España
PÁGINAS: 6

A B I T U ATARIFA:
L 6184 €
ÁREA: 181 CM² - 16%

FRECUENCIA: Semanal
O.J.D.: 104222
E.G.M.: 1004000
SECCIÓN: VIAJES
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Sublime
panorámica
alpina
P I S TA S

Payés por un día
Cataluña  Conocer el origen de los alimentos que
comemos es el objetivo de Benvinguts a Pagès, una iniciativa que busca reconectar con el mundo rural durante el
fin de semana del 3 y 4 de octubre, en el que una veintena
de pequeños productores catalanes ofrecerán por Internet
tutoriales con recetas y consejos para una alimentación
saludable, recorridos virtuales por sus granjas y la posibilidad de adquirir sin intermediarios los productos de su
huerta. Además, explicarán cómo se elabora el aceite en
las Tierras del Ebro o el trabajo en la huerta con productos
dulces en el Berguedà. La pandemia ha obligado a posponer hasta 2021 las visitas a las explotaciones agrícolas y las
estancias en hoteles y restaurantes de las zonas rurales que
participan en la quinta edición de este festival del campesinado. Sí se mantienen las rutas temáticas que fusionan
gastronomía, naturaleza y patrimonio. Con una duración de
tres días y de la mano de productores locales, se pueden
hacer todo el año en estos siete escenarios: Costa Brava,
Costa Dorada, Costa de Barcelona-Maresme, interior de
Barcelona, Pirineos, Tierras del Ebro y Tierras de Lleida.
benvingutsapages.cat

‘APPS’

Con los deberes hechos � La aplicación española Localsafe permite localizar
los diferentes establecimientos —hoteles,
restaurantes, bares, museos, comercios,
gimnasios…— adheridos a este sello en un
mapa de la zona elegida, conocer los protocolos y medidas de seguridad anticovid-19 que se han habilitado en cada uno
de ellos y cotejar esta información con las
opiniones de otros usuarios.
localsafe.es

“Donde las gotas de lluvia
inician su largo peregrinaje hacia el mar, irrumpen nuevas perspectivas”,
revela el estudio Noa
Network of Architecture,
responsable del nuevo
mirador Ötzi Peak.
Construido sobre la
cresta del valle glaciar de
Schnalstal, en la región
italiana de Tirol del Sur,
se eleva 3.251 metros
para ofrecer unas vistas
panorámicas sublimes
de las cumbres de nieves
perpetuas de los Alpes
italianos y austriacos.
Una visión oxigenante
desde un prodigio de
acero que parece querer
fundirse con un escenario natural donde la piedra y el viento modelan
un paisaje majestuoso
de figuras impredecibles.
La estructura en forma
de embudo está concebida de tal manera que
apenas toca el suelo,
creando una sensación
irreal de estar flotando en
el aire. Los excursionistas que se asomen a su
terraza de cristal podrán
contemplar la inmensidad de un horizonte prístino y quizá percatarse
en ese instante de que
“solo el destino decidirá
si una gota de agua
glaciar se abrirá paso
hasta el Mediterráneo o
el Mar Negro”.
TEXTO IVÁN DE MONEO
FOTOGRAFÍA DE ALEX FILZ

Mitjà: criatures.ara.cat
Data: 22-9-2020
Valor econòmic: 1.560 euros
Link:
http://ow.ly/is8050BxVDP

Torna el Festival de Titelles al Poble Espanyol / Poble Espanyol

UN BENVINGUTS A PAGÈS VIRTUAL
Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, s’adapta a la situació excepcional provocada pel covid-19, canvia de format aquest
any, i no serà presencial. El primer cap de setmana d’octubre, els dies 3 i 4, Benvinguts a Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a través
d’un esdeveniment excepcional en què es mantindrà l’essència del projecte que dona a conèixer l’origen dels productes que
consumim cada dia i que es produeixen arreu del país. Una representació dels productors i productores inscrits a Benvinguts a Pagès
programaran tot tipus d’activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes,
entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.
La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d’aquesta edició amb els detalls de les activitats virtuals programades, que es
podran veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l’etiqueta #eBaP. Així, a través dels
perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, es podrà conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses, que seran entrevistats i
explicaran, entre d’altres, com és l’elaboració de l’oli a les Terres de l’Ebre, els secrets de la producció d’un producte com la cervesa des de Lleida o
la feina a l’horta amb productes dolços al Berguedà. Les visites guiades virtuals donaran al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i altres productes d’horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders. Els tutorials amb consells per a una
alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos i pageses que treballen amb mel, pa, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes
aromàtiques. En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes de temporada i
aprofitar les seves propietats.

El ‘Benvinguts a Pagès’ se celebrarà enguany de forma virtual / BaP

Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana. L’esdeveniment serà un bon
aparador perquè els establiments turístics expliquin com és la feina que habitualment no es veu. Es podrà entrar fins als fogons d’un restaurant
https://criatures.ara.cat/oci/Cites-culturals-octubre-familia_0_2531746893.html
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Coronavirus España (https://www.ondacero.es/noticias/so
Mitjà: Onda Cero ‘Gente Viajera’
Data: 19-9-2020
Valor econòmic: 3.464 euros
Link:
http://ow.ly/sojm50BxVn6

EN DIRECTO - De 15:00 a 19:00h(/directo)

Julia en la Onda

EL PROGRAMA DE VIATGES D´ONDA CERO
CATALUNYA

Gente Viajera
Catalunya
19/09/2020
Podcast complet del programa Gente
Viajera Catalunya, amb Carles
Lamelo. Avui hem explicat com serà
la nova edició de ‘Benvinguts a pagès’
amb el director executiu de l’ACT,
Patrik Torrent. El director de l’Agència
Catalana de Turisme, David Font, ens
ha explicat en què consisteix el

Grand Tour, la megaruta natural per
conèixer
També
usrecoger datos estadísticos y mostrarle publicidad
amos cookies
propias yCatalunya.
de terceros para
mejorar,
suggerim
escapades
al Solsonès,
la obtener más información o cambiar la
nte. Si continúa
navegando,
está aceptando
su uso. Puede
i Tarragona.
política de cookies.
uración enCerdanya

s://www.antena3.com/static/html/legal/politica_cookies_atresmedia.pdf)

ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/gente-viajera/gente-viajera-catalunya-19092020_202009215f68ae33a90642000108…
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25/9/2020

El 'Benvinguts a Pagès' ja està preparat per aquest octubre!

Mitjà: catalunyadiari.cat

(

Data: 15-9-2020
Link:

URGENT

http://ow.ly/8IIz50BBsv7
🚑🚑 Espanya registra més de 12.200 nous casos de Covid-19 i 114 nous morts aquest divendres

(https://catalunyadiari.com/actualitat/balanc-catalunya-covid19-25-setembre-2020)
ACTUALITAT (HTTPS://CATALUNYADIARI.COM/ACTUALITAT)

El ‘Benvinguts a Pagès’ ja està preparat per
celebrar-se de forma virtual el primer cap de
setmana d’octubre
per

Redacció

dimarts, 15 de setembre 2020 - 06:00h

‘Benvinguts a Pagès’, la iniciativa que posa valor a la feina dels pagesos i pageses, ramaders i ramaderes | BAP

x
https://catalunyadiari.com/actualitat/benvinguts-pages-octubre-2020
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Mitjà: Europa Press

/2020

Data: 9-9-2020
Link:

Agro.- 'Benvinguts a Pagès' se celebrará de forma virtual el 3 y el 4 de octubre - EUROPAPRESS

http://ow.ly/jx1050Bqbu2

NOTICIA ASOCIADA

CATALUNYA.-Agro.- 'Benvinguts a Pagès' se celebrará de forma virtual el 3 y el
4 de octubre
Contenido: La esta de los productores catalanes 'Benvinguts a Pagès' se celebrará de
forma virtual los días 3 y 4 de octubre debido a la pandemia del coronavirus.

AGRO.- 'BENVINGUTS A PAGÈS' SE CELEBRARÁ
DE FORMA VIRTUAL EL 3 Y EL 4 DE OCTUBRE
Código: 3307446
Headline / Tema: Agro.- 'Benvinguts a Pagès' se celebrará de forma virtual el 3 y el 4 de octubre
Pie de Foto: Benvinguts a Pagès
REMITIDA / HANDOUT por BENVINGUTS A PAGÈS
Fecha: 09/06/2018.

Mitjà: larepublica.cat
Data: 9-9-2020
14/9/2020

La festa de la pagesia ‘Benvinguts a Pagès’ se celebrarà aquest any de forma virtual La República

Link:
http://ow.ly/RV6k50BqauB

Vols rebre noti cacions?

No, gràcies

Permetre

    

DILLUNS, 14 DE SETEMBRE DE 2020 - EDICIÓ 781

La festa de la pagesia ‘Benvinguts a
Pagès’ se celebrarà aquest any de
forma virtual

L' U L L D E D È U

Si el Grup Godó considera que Òmnium són
els bons i l’ANC els dolents…
El director de La Vanguardia proposa un
acord d’ERC amb el PDeCAT

Anuncis de
No vull veure més aquest anunci

Per què aquest anunci?

Crónica Global omple les tertúlies de
Catalunya Ràdio #ns i tot amb un càrrec
públic cessat per presumpte violència de
gènere

Descalci cador Sin Sal
Fácil y Rápida Instalación
Abr

Anunci Aquasain

ACN Barcelona.-Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, se celebrarà
aquest any de forma virtual condicionada per la pandèmia de la covid-19. El primer
cap de setmana […]
AGÈNCIES | 09/09/2020

Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Correu

EDITO RIAL

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/la-festa-de-la-pagesia-benvinguts-a-pages-se-celebrara-aquest-any-de-forma-virtual/
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14/9/2020

Gaudiu de la nova edició de 'Benvinguts a Pagès' sense moure-us del sofà

Mitjà: timeout.cat
Data: 8-9-2020
Valor econòmic: 138 euros
Link:
http://ow.ly/5FLp50BqajA
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1/2
Foto: Benvinguts a Pagès

Foto: Benvingu

Gaudiu de la nova edició de 'Benvinguts a Pagès' sense moure-us
del sofà
Aquest any, la gran festa de la pagesia catalana es trasllada al món digital i a les xarxes socials amb un primer
cap de setmana d'octubre replet de xerrades, visites virtuals i tutorials. Feu clic a l'alimentació de proximitat!
Time Out en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya

7

Data de publicació: dimarts 8 setembre 2020

0

ADVERTISING

B

Privacidad
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/nova-edicio-de-benvinguts-a-pages-des-del-sofa
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14/9/2020

Disfrutad de la nueva edición de ‘Benvinguts a pagès’ sin moveros del sofá

Mitjà: timeout.es
Data: 8-9-2020
Valor econòmic: 497 euros
Link:
http://ow.ly/9QWJ50BqaeE

Prev
G

Nex
F

1/2
Foto: Benvinguts a Pagès

Foto: Benvingu

Disfrutad de la nueva edición de ‘Benvinguts a pagès’ sin
moveros del sofá
Este año, la gran esta de la payesía catalana se traslada al mundo digital y a las redes sociales con un primer n
de semana de octubre lleno de charlas, visitas virtuales y tutoriales. ¡Haced clic a la alimentación de proximidad!
Time Out en colaboración con la Generalitat de Catalunya

7

Publicado: martes 8 septiembre 2020

0

ADVERTISING

B

Privacidad
https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/nueva-edicion-de-benvinguts-a-pages-desde-el-sofa
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Mitjà: La Xarxa ràdio ‘Som Terra’
Data: 11-8-20
Link: http://ow.ly/yjya50B7cf5

Mitjà: La Xarxa ràdio ‘Som Terra’
Data: 10-8-20
Link: http://ow.ly/nqb050B7bg1
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una setmana.
situen per sot de les que es
ra fa un any.
nsport públic
e passatgers
al. Ahir, en el
ús obligatori
s, no hi va hant destacable
n hora punta i

els passatgers van poder
viatjar còmodament ocupant el 50% de l’espai disponible.
A Renfe, el descens de
passatgers en hora punta
va ser d’un 88,9% mentre
que dijous passat, el darrer dia laborable de la setmana, l’ocupació global va
ser d’un 90,2%. Les validacions a les línies d’FGC a
l’hora punta del matí i fins
a les 09.00 h representaven un descens d’un
85,9% respecte al mateix
dilluns de l’any passat,
mentre que dijous la reducció era d’un 88,3%. Pel
que fa al metro, fins a les
08.00 h el descens era d’un
75%. Els operadors de
transport públic no tenen
previst, de moment, incrementar l’oferta. ■

Mitjà: El PuntAvui
Data: 5-5-2020

——————————————————————————————————————————————————————

nt de
na al Banc
ents

‘Benvinguts a
pagès’ s’ajorna
fins a l’octubre

lliurat 167.600
e representa
lets) de proera necessit, oli, pasta,
es de conserBanc dels Alielona, i també
adors socials
ues de Barce-

La cinquena edició del Benvinguts a pagès, que s’havia
de fer el primer cap setmana
de juny, s’ajorna al 3 i al 4
d’octubre. La que es presenta
com la gran festa de la pagesia catalana obrirà llavors les
portes d’explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres
per veure com es treballa i
comprar els productes.

Mitjà: larepublica.cat
Data: 4-5-2020
Link:
http://ow.ly/TJ2e50zyIZH
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Mitjà: europapress.es
Data: 4-5-2020
Link:
http://ow.ly/TjK750zxzcH
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Mitjà: bolsamania.com
Data: 4-5-2020
Link:
http://ow.ly/QUcM50zxyEp
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Mitjà: lagacetadelgourmet.es
Data: 4-5-2020
Link:
http://ow.ly/lltf50BEpRF

Mitjà: aldia.cat
Data: 4-5-2020
Link:
http://ow.ly/dyyp50zxyxt
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Mitjà: La Xarxa ràdio ‘Som Terra’
Data: 24-4-20
Link: http://ow.ly/4wKA50zxxov

MITJANS COMARCALS
Clipping Benvinguts a Pagès 2020
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Valor econòmic: 1.100 euros
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El ‘Benvinguts a Pagès’ virtual
reivindica la necessitat de cuidar el
producte de proximitat i la pagesia
Rutes pel territori català:
gastronomia, història i
patrimoni durant tot l’any

FOTO: Benvinguts a Pagès / Aquesta edició del certamen es va dur a terme íntegrament a través d’Internet

Benvinguts a Pagès va
reinvindicar el passat cap
de setmana a internet la
necessitat de cuidar el
producte de proximitat i la
pagesia a Catalunya.
Aquest fou el leitmotive de la
gran festa de la pagesia catalana
que va posar de manifest, a través de les xarxes socials i l’etiqueta #eBaP, la potència d’un sector
que celebra contactar directament amb els consumidors i la
ciutadania, explicar la seva feina
i presentar els seus productes i
que demana ser escoltat. Benvinguts a Pagès es va reinventar amb
èxit en aquesta cinquena edició
amb un format 100% virtual en
què durant dos dies va ensenyar
el dia a dia a pagès, va descobrir
els secrets de l’elaboració dels
productes que consumim cada
dia a taula i va aprofitar internet

com un excel·lent aparador per
adreçar-se a la ciutadania.
TOTA UNA DESCOBERTA
Tenir cura del producte i de
l’entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells
productes de temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important

La gran festa
de la pagesia
catalana es
reinventa per la
pandèmia
en l’equilibri territorial, la salut
de les persones i l’economia.
Aquest fou el fil conductor de la
majoria d’intervencions del Ben-

vinguts a Pagès virtual. A través
de les xarxes socials es va explicar
com és el dia a dia dels ramaders
que pasturen les vaques brunes
del Pirineu, es va fer difusió del
procés d’elaboració del formatge
de cabra del Segrià i es va poder
conèixer els detalls de la producció de la taronja i la mandarina
de les Terres de l’Ebre.
En total, 24 pagesos i pageses, una dotzena de restaurants
que treballen amb productes
de proximitat i allotjaments rurals foren els protagonistes a les
xarxes socials de Benvinguts a
Pagès. El sector es va adaptar a
les restriccions actuals i va aprofitar les oportunitats que ofereix
internet per donar-se a conèixer.
Les entrevistes a través d’Instagram i les càpsules a YouTube,
Facebook i Twitter tenen 330.000
visualitzacions i es preveu que
creixin en els pròxims dies.

La festa de la pagesia catalana
també va servir per fer difusió
de les rutes de Benvinguts a
Pagès. Els itineraris Costa Brava, Paisatges Barcelona, Costa
Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i
Pirineus proposen circuits d’un
dia o de cap de setmana que
uneixen gastronomia, territori,
paisatge, història i patrimoni
duran tot l’any. Tot i que aquest
any l’edició és virtual es mantenen els itineraris a disposició
del públic. A través de la pàgina

web benvingutsapages.cat es
poden consultar les rutes.
Benvinguts a Pagès és una
iniciativa de la Generalitat, en
una actuació coordinada pel
DARP, a través de Prodeca, i del
Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació
Alícia, els Consells Comarcals,
Consorcis i Oficines de Turisme
i altres entitats i associacions
que treballen per la revalorització i la promoció del sector.

020

Mitjà: Segre
Data: 5-10-2020
Valor econòmic: 420 euros
España Lleida
Comarca:PAÍS:
Demarcació

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 7933

TARIFA: 420 €

E.G.M.: 71000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: LLEIDA
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El «Benvinguts a Pagès» virtual
supera les 330.000 visualitzacions
reivindicant la necessitat del
producte de proximitat
La gran festa de la pagesia catalana s'ha traslladat enguany a internet i ha fet palesa la
importància del sector per a l'equilibri territorial
EMPORDA.INFO

Contingut per a tu

05.10.2020 | 06:30

Peralada inaugura la nova
senyalització del camí de
Sant Jaume a l'Alt Empordà
03-10-2020

Cent cases ocupades i cent
disset denúncies a Mossos a
Castelló d'Empúries
02-10-2020

Els Bombers demanen
extremar la precaució en les
excursions després que els
rescats es disparin un 51% el
setembre
05-10-2020
El 'Benvinguts a Pagès' virtual supera les 330.000 visualitzacions reivindicant la necessitat de cuidar el producte de proximitat

AD

Benvinguts a Pagès ha reivindicat aquest cap de setmana a internet la necessitat de cuidar el producte
de proximitat i la pagesia a Catalunya. Aquest ha estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia

Recorre treinta años en la
reciente historia de España a
través de las vivencias de
dos...
05-10-2020

catalana que ha posat de manifest, a través de les xarxes socials i l'etiqueta #eBaP, la potència d'un
presentar els seus productes i que demana ser escoltat i tingut en compte. Benvinguts a Pagès s'ha

La FiraVO de Figueres tanca
amb 3,4 MEUR en volum de
vendes de cotxes

reinventat amb èxit en aquesta cinquena edició amb un format 100% virtual en què durant dos dies ha

04-10-2020

sector que celebra contactar directament amb els consumidors i la ciutadania, explicar la seva feina i

ensenyat el dia a dia a pagès, ha descobert els secrets de l'elaboració dels productes que consumim
cada dia a taula i ha aproﬁtat internet com un excel·lent aparador per adreçar-se a la ciutadania.

AD

05-10-2020

Tota una descoberta
Tenir cura del producte i de l'entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells productes de
temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important en l'equilibri
territorial, la salut de les persones i l'economia. Aquest ha estat el ﬁl conductor de la majoria

Catalunya

d'intervencions del Benvinguts a Pagès virtual. A través de les xarxes socials s'ha explicat com és el dia
a dia dels ramaders que pasturen les vaques brunes del Pirineu, s'ha fet difusió del procés d'elaboració
del formatge de cabra del Segrià i s'han pogut conèixer, entre d'altres, els detalls de la producció de la
taronja i la mandarina de les Terres de l'Ebre.

https://www.emporda.info/catalunya/2020/10/04/benvinguts-pages-virtual-supera-les/476532.html
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El «Benvinguts a Pagès» virtual
supera les 330.000
visualitzacions a les xarxes
socials reivindicant la necessitat
de cuidar el producte de
proximitat i la pagesia a
Catalunya
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Learn More
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La gran festa de la pagesia catalana s'ha traslladat enguany a internet i ha fet
palesa, a través del contingut a les xarxes socials, la importància del sector per a
Opera en el DAX
l'equilibri territorial, la salut i l'economia
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El «Benvinguts a Pagès» virtual
supera les 330.000 visualitzacions a
les xarxes socials reivindicant la
necessitat de cuidar el producte de
proximitat i la pagesia a Catalunya
La gran festa de la pagesia catalana s'ha traslladat enguany a internet i ha fet palesa, a
través del contingut a les xarxes socials, la importància del sector per a l'equilibri
territorial, la salut i l'economia
Redacció

04.10.2020 | 22:04

Contingut per a tu
El 'Benvinguts a Pagès' virtual supera les 330.000 visualitzacions reivindicant la necessitat de cuidar el producte de proximitat

Com conﬁgurar un telèfon
mòbil per a persones grans
05-10-2020

Benvinguts a Pagès ha reivindicat aquest cap de setmana a internet la necessitat de cuidar el producte
de proximitat i la pagesia a Catalunya. Aquest ha estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia
catalana que ha posat de manifest, a través de les xarxes socials i l'etiqueta #eBaP, la potència d'un
sector que celebra contactar directament amb els consumidors i la ciutadania, explicar la seva feina i

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/10/04/benvinguts-pages-virtual-supera-les/1066102.html
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Mitjà: Regió7
Data: 4-10-2020
Valor econòmic: 632 euros
Comarca: Catalunya Central

Regió7

Els pagesos mostren amb activitats
virtuals com és la vida al camp
Les jornades «Benvinguts a pagès» no s’han pogut fer aquest any de forma presencial pel virus
ARXIU/ABEL GALLARDO

A.G.S. MANRESA

No és el mateix. Per veure com
és la vida al camp s’hi ha d’anar en
persona. Tot i això, els responsable d’explotacions agrícoles i ramaderes no han volgut deixar escapar l’oportunitat de difondre
com és el seu dia a dia i les qualitats dels producets agroalimentaris i de proximitat. Així que les jornades de «Benvinguts a pagès»,
en què agricultors i ramaders
obren les portes de casa seva per
mostrar com es viu al camp s’han
celebrat de forma virutal. A través
de la pàgina web on s’explica en
què consisteix aquest projecte,
impulsat per la Generalitat, agricultors i ramaders han explicat
virtualment en què consisteix la
seva feina i com els marca la vida.
De la Catalunya Central, hi han
participat Maria Àngels Boixadera, que comercialitza productes
agroalimentaris ecològics a l’Espunyola, i l’explotació familiar El
Soler de n’Hug, al Lluçanès. Entre
ahir i avui s’han programat tot tipus d’activitats divulgatives a la
xarxa, entre les quals destaquen

Visita a l’Hort del Navarro, de Súria, en una edició anterior

xerrades, visites virtuals, receptes,
entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.
La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació
d’aquesta edició amb els detalls
de les activitats virtuals programades, que es poden veure als

Unió de Pagesos vol
mesures de xoc per als
pagesos més afectats
La

petició arriba després
de l’anunci del Govern
espanyol de suspendre les
regles de despesa
ACN LLEIDA

Unió de Pagesos demana al ministeri i al departament d’Agricultura, després de l’anunci del Govern espanyol de suspendre les
regles fiscals i de despesa pública
per al 2020 i 2021, que aprovin
ajuts extraordinaris destinats a
pal·liar les «importants pèrdues
de renda» que estan patint aquest
any pagesos i ramaders com a
conseqüència de la crisi derivada

covid-19 al canal HORECA (hostaleria, restauració i cafeteries) i
al sector de la flor i planta ornamental, més diverses adversitats
climàtiques i malalties, així com
l’evolució dels preus percebuts
pels productors al mercat, han fet
minvar significativament els ingressos de molts pagesos. Especialment, els viticultors, els productors d’avellana i d’ametlla, els
productors d’oli i els de fruita dolça, com a orientacions agrícoles,
però també els ramaders del boví,
de l’oví i cabrum i els productors
de mel, són els que estan patint
enguany una situació més complicada.
A més, des de l’organització

perfils de Facebook, Instagram,
Twitter i YouTube de Benvinguts
a Pagès i seguir a través de l’etiqueta #eBaP.
Experiència virtual
A través dels perfils de Benvinguts
a Pagès a les xarxes socials, aquest

cap de setmana es pot conèixer el
dia a dia de diferents pagesos i pageses que són entrevistats i explicaran, entre altres coses, com és
l’elaboració de l’oli a les Terres de
l’Ebre, els secrets de la producció
d’un producte com la cervesa des
de Lleida, o el treball a l’horta amb
productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals donen al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d’horta, i posen en valor la feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a
una alimentació saludable són
protagonitzats per pagesos i pageses que treballen amb mel, pa i
queviures, vins i caves, fruita,
carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir
dels productes de temporada i
aprofitar les seves propietats. L’esdeveniment és aparador perquè
els establiments turístics expliquin com és la feina que habitualment no es veu.

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
OFERTES DE TREBALL
DE L’OTG DE MANRESA
FUSTER ALUMINI Ref. 51 Imprescindible experiència
demostrable en fabricació, instal·lació de vidres i
muntatge de finestres d’alumini. Contracte laboral fixe,
jornada complerta. Lloc de treball: Castellgalí. Interessats envieu CV a otg_manresa.soc@gencat.cat
MOSSO DE MAGATZAEM Ref. 52 Imprescindible: certificat de discapacitat igual o superior al 33% i carnet
de conducció de carretons elevadors. Lloc de treball:
Manresa. Interessats envieu currículum a l’adreça de
correu otg_manresa.soc@gencat.cat
ADMINISTRATIU/VA. Ref.53 Imprescindible: Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Formació
o experiència laboral com a administratiu/va. Horari
de feina de 09:00 a 13:00h i de 14:00 a 18:00h. Feina
a Manresa.Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat
CONDUCTOR DE CAMIÓ. Ref. 54 Imprescindible: carnet C o C1 i CAP es valorarà carnet C+E. Conductor de
camió per a empresa de reciclatge. Lloc de treball:
Manresa. Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat
ELECTROMECÀNIC D’AUTOMOCIÓ Ref. 59. Impre-

de treball a Manresa. Interessats envieu currículum
a otg_manresa.soc@gencat.cat
TÈCNIC EN ELECTRICITAT.Ref. 86 Imprescindible 48
mesos d’experiència en l’ocupació. Jornada completa. Lloc de treball a Sant Joan de Vilatorrada. Interessats envieu currículum a l’adreça de correu otg_manresa.soc@gencat.cat
REPARACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS. Ref. 87. Imprescindible coneixements d’electricitat per a
reparació d’electrodomèstics en domicilis particulars.
Jornada complerta. Lloc de treball a Manresa. Interessats envieu currículum a l’adreça
otg_manresa.soc@gencat.cat
ADMINISTRATIU/IVA PER A LOGISTICA. Ref 91/92.
Nivell d’estudis CFGM o CFGS administratiu. Experiència mínima de 2 anys en tasques administratives i
d’atenció al client. Domini de l’ofimàtica. Tasques de
registre i control de mercaderies, gestió de correus
electrònics, nocions de comptabilitat i atenció al client.
Lloc de treball Manresa. Horari de feina de 09:00 a
18:00 h. Contracte d’un mes per incorporar-se el
24/11/2020. Interessats envieu currículum a otg_manresa.soc@gencat.cat
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Manresa Bages Berguedà Cerdanya/Alt Urgell Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moian
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Notícies de Manresa

Els pagesos mostren amb
activitats virtuals com és la vida
al camp
Les jornades «Benvinguts a pagès» no s'han pogut fer aquest any de forma
presencial pel virus
A.G.S.

04.10.2020 | 00:11

No és el mateix. Per veure com és la vida al
camp s'hi ha d'anar en persona. Tot i això, els
responsable d'explotacions agrícoles i
ramaderes no han volgut deixar escapar
l'oportunitat de difondre com és el seu dia a
dia i les qualitats dels producets
https://www.regio7.cat/manresa/2020/10/04/pagesos-mostren-activitats-virtuals-vida/634362.html
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Mitjà: novaconca.cat
Data: 2-10-2020
Comarca: La Conca de Barberà
Link:
http://ow.ly/pCDh50BIxzd

Inici / Actualitat / Actualitat

El 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de
setmana de manera virtual
L’edició de 2021 recuperarà el format presencial i les dates habituals del primer cap de
setmana de juny
Actualitat
Divendres, 2 d'octubre de 2020 a les 19:07h
1
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Mitjà: radiobalaguer.cat
Data: 2-10-2020
Comarca: La Noguera
Link:
http://ow.ly/SDME50BIxvL

3/10/2020

Ràdio Balaguer - El 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana de manera virtual. La pàgina web benvingutsapages.c…

Altres notícies
02-10-2020
El 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana de manera virtual. La
pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d’aquesta edició amb
els detalls de les activitats virtuals programades

www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=33722
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Mitjà: El9nou
Data: 2-10-2020
Valor econòmic: 304 euros
PAÍS: España
Comarca:

Osona i RipolèsFRECUENCIA:

Bisemanal
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TARIFA: 304 €
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ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: ESPECIAL
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Un truco brillante de rodilla


Mitjà: diaridetarragona.com





Este truco elimina
instantáneamente el dolor y la
rigidez de las rodillas.

Data: 2-10-2020
Valor econòmic: 679 euros
Comarca: Demarcació de Tarragona

levioletwings.com

Link:
http://ow.ly/4VgZ50BHxuH
EBRE

Xerrades i receptes virtuals al
‘Benvinguts a Pagès’
Empreses del territori hi participen en la divulgació dels productes del
camp
REDACCIÓ
Hace 46 minutos - 11:20 hs

 Whatsapp

 Facebook









Más de Ebre
EBRE

Xerrades i receptes virtuals al ‘Benvinguts a Pagès’



Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, s’adapta a la
situació provocada per la Covid-19 i enguany serà virtual. Se celebrarà



aquest dissabte i diumenge i es podrà seguir a les xarxes socials. L’edició
mantindrà l’essència del projecte: donar a conèixer l’origen dels productes





que es produeixen arreu del país. Així, una representació dels productors
inscrits programaran tot tipus d’activitats divulgatives a la xarxa, amb
xerrades, tutorials i receptes.



https://www.diaridetarragona.com/ebre/Xerrades-i-receptes-virtuals-al-Benvinguts-a-Pags-20201002-0029.html

Campanya ‘Truca a
la porta’ contra la
soledat de les
persones grans a
Tortosa
EBRE

Les pluges aporten
més cabal al tram
nal de l’Ebre
EBRE

Vuit detencions per
violència de gènere
a Ulldecona en un
any
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TARIFA: 562 €

E.G.M.: 75000

ÁREA: 135 CM² - 15%

SECCIÓN: CIUTATS

Mitjà: Diari de Tarragona
Data: 2-10-2020
Valor econòmic: 562 euros
Comarca: Demarcació de Tarragona

Mitjà: SER Catalunya Central ‘Hora L’
Data: 1-10-2020
Comarca: Catalunya Central
Link:
http://ow.ly/4VgZ50BHxuH

Mitjà: ebredigital.cat
Data: 1-10-2020
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Terres de l’Ebre


TERRITORI SÉNIA


POLÍTICA


ENTREVISTES

ECONOMIA

Link:
ESPORTS
SOCIETAT
CULTURA
http://ow.ly/KmWd50BGAP0


GRAELLA

MÈDIA


OPINIÓ


AGENDA

CANAL TERRES DE L’EBRE

EN DIRECTE

PROGRAMES TV

‘Benvinguts a
Pagès’ se
celebra aquest
cap de
setmana a les
Terres de
l’Ebre de
manera virtual

AGENDA



OCTUBRE, 2020
FESTES DE SANT FRANCESC A JESÚS
 (Tot El Dia)

02

OCT.

Categoria:  Fires i Festes
04

Població: EMD Jesús

EXPOSICIÓ ‘TERRALTINES, EL ROSTRE FEMENÍ
DE LA TERRA ALTA’ A BOT

03

OCT.

 (Tot El Dia)
25

Categoria:  Exposicions
Població: Bot

1 d'octubre de 2020 | Economia| Terres de

ÀGORA. FIRA DE L'ECONOMIA SOCIAL I
COOPERATIVA DE LES TERRES DE L'EBRE

l'Ebre | Benvinguts a Pagès

 10:00 - 20:00

03

OCT.

Categoria:  Fires i Festes
Població: Ulldecona

MOSTRAR MÉS ESDEVENIMENTS

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si
continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau. Consulteu la nostra política de

D'ACORD

protecció de dades per a més informació.
https://ebredigital.cat/2020/10/01/benvinguts-a-pages-se-celebra-aquest-cap-de-setmana-a-les-terres-de-lebre-de-manera-virtual/
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Mitjà: El Segre
Data: 1-10-2020
Valor econòmic: 567 euros
Comarca: Demarcació de Lleida

2020

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 7933

TARIFA: 567 €

E.G.M.: 71000

ÁREA: 126 CM² - 15%

SECCIÓN: GUIA

1/10/2020

plaestanydigital.cat | Banyoles Televisió - Benvinguts a Pagès arriba aquest cap de setmana amb un format que finalment serà virtual



Mitjà: plaestanydigital.cat
Data: 30-9-2020
Comarca: Pla de l’Estany

|  (https://www.youtube.com/user/banyolestv) 
(https://twitter.com/banyolestv) 
(https://www.instagram.com/banyolestv/) 
(https://www.facebook.com/banyolestelevisio)

Link:



http://ow.ly/KmWd50BGAP0
(https://plaestanydigital.cat/)



Benvinguts a Pagès arriba aquest cap de setmana amb un format que finalment serà virtual

Benvinguts a Pagès arriba aquest cap de setmana amb un format que
finalment serà virtual (/index.php/ultimes-noticies-publicades/15-mediambient/4967-benvinguts-a-pages-arriba-aquest-cap-de-setmana-amb-unformat-que-finalment-sera-virtual.html)
 DAVID BERTRAN

.

 MEDI AMBIENT 2/INDE .H/8TIMES-NTICIES-B8ICADES/15-MEDI-AMBIENT
.HTM8)

.

 30 SETEMBRE 2020



Benvinguts a Pagès s’adapta a la situació excepcional provocada per la 'VID-19, canvia de format enguany i no serà presencial. Aquest primer cap de setmana
d’octubre, Benvinguts a Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a trav9s d’un esdeveniment excepcional en què es mantindrà l’essència del pr
ojecte que dona a
conèixer l’origen dels productes que consumim cada dia i que es produeixen arreu del país.
En totes les edicions anteriors, el Pla de l’Estany ha estat present en aquesta iniciativ
a. L’any passat, sense anar m9s lluny, van prendre part un total de set productors,
que van rebre m9s d’un miler de visites. Enguany tamb9 esta
va previst que la comarca hi fos representada per= el canvi de format farà que finalment no hi sigui
present. La pàgina webbenvingutsapages.cat(http://benvingutsapages.cat)recull tota la informació d’aquesta edició amb els detalls de les activitats vir
tuals
programades, que es podran veure als perfils de Faceboo, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a trav9s de l’etiqueta 6eBaP.
A trav9s dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, es podrà conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que ser
an entrevistats. Les visites
guiades
virtuals
al p>blic
l’oportunitat
deper
conèixer
explotacions
dede
carn,
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iram, ous
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Els restaurants i allotjaments divulgaran tamb9 per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana. L’edició d’enguany permetrà viure una experiència vir
tual en què
tamb9 es mantindrà l’oportunitat d’adquirir els productes directament als productors i omplir el rebost. Tamb9 es mantenen a disposició del p>blic les rutes de cap de

l.cat/index.php/ultimes-noticies-publicades/15-medi-ambient/4967-benvinguts-a-pages-arriba-aquest-cap-de-setmana-amb-un-format-que-finalment-ser
a-virtual.html?rCH=2)

setmana o d’una jornada arreu del país amb els pr
oductors i les productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi

/plaestanydigital.cat/index.php/ultimes-noticies-publicades/15-medi-ambient/4967-benvinguts-a-pages-arriba-aquest-cap-de-setmana-amb-un-format-que-finalment-ser
a-virtual.html?rCH=-2)

https://plaestanydigital.cat/index.php/ultimes-noticies-publicades/15-medi-ambient/4967-benvinguts-a-pages-arriba-aquest-cap-de-setmana-amb-…
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Mitjà: Banyoles Televisió
Data: 30-9-2020
Comarca: Pla de l’Estany
Link:
http://ow.ly/cVRE50BGA0Z

ALT URGELL 

VALL D’ARAN 

CATALUNYA 

Mitjà: comarquesdeponent.com
Festo
Data: 30-9-2020



O cal Partner de Festo y otras marcas de neumática industrial. Gran stock.

Comarca: Demarcació de Lleida
Link:

ABRIR

cats.es

http://ow.ly/KyPe50BGzS0

El ‘Benvinguts a Pagès’ se celebra
aquest cap de setmana de manera
virtual
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Text: Redacció / Foto: Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, s’adapta a la situació excepcional
provocada per la Covid-19, canvia de format enguany i no serà presencial. Aquest cap de
setmana, els dies 3 i 4, Benvinguts a Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a través d’un
esdeveniment excepcional en què es mantindrà l’essència del projecte que dona a conèixer
l’origen dels productes que consumim cada dia i que es produeixen arreu del país.
https://comarquesdeponent.com/catalunya/el-benvinguts-a-pages-se-celebra-aquest-cap-de-setmana-de-manera-virtual/
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Mitjà: radiobalaguer.cat
Data: 30-9-2020
Comarca: La Noguera
Link:
http://ow.ly/Pjrp50BGz36

1/10/2020

Ràdio Balaguer - El 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana de manera virtual

Agricultura
30-09-2020
El 'Benvinguts a Pagès' se celebra aquest cap de setmana de manera virtual

Benvinguts a Pagès,
la gran festa de la
pagesia
catalana,
s’adapta a la situació
excepcional
provocada per la
COVID-19, canvia de
format enguany i no serà presencial. Aquest cap de setmana, els dies 3 i 4, Benvinguts a
Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a través d’un esdeveniment excepcional en què
es mantindrà l’essència del projecte que dona a conèixer l’origen dels productes que
consumim cada dia i que es produeixen arreu del país.

Una representació dels productors i les productores inscrits a Benvinguts a
Pagès programaran tot tipus d’activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen
xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.

La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d’aquesta edició amb els
detalls de les activitats virtuals programades, que es podran veure als perfils de Facebook,
Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l’etiqueta #eBaP.

Experiència virtual

A través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, els dies 3 i 4 d’octubre es
podrà conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que seran entrevistats i
explicaran, entre altres qüestions, com és l’elaboració de l’oli a les Terres de l’Ebre, els
secrets de la producció d’un producte com la cervesa des de Lleida, o el treball a l’horta
amb productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals donaran al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i altres productes d’horta i posar en valor la feina de pagesos i
ramaders.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per
pagesos i pageses que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn,
embotits i herbes aromàtiques. En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual, donaran
recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar-ne les propietats.

Mitjà: radiotarrega.cat
Data: 30-9-20
Comarca: Urgell
Link:
http://ow.ly/xI4h50BGCnf

Torna el 'Benvinguts a Pagès' enguany en edició virtual

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. En
continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies. Més informació

El Benvinguts a Pagès edició Virtual ja és gairebé aquí. Aquest 3 i 4 d’octubre es viurà la Festa de la Pagesia des de la
comoditat i la seguretat de casa. Tothom podrà participar gratuïtament a tallers, tutorials, recorreguts virtuals,
píndoles sobre alimentació
i gaudir d’entrevistes i receptes.
 Conﬁguració

 D'acord

El passat mes de juliol es va obrir la convocatòria per a participar al BaP Virtual. És una convocatòria que es va enviar a
totes les explotacions, restaurants i allotjaments inscrits al BaP 2020 per dotar de continguts a les dues jornades.
Per a l’edició d’enguany, la pandèmia obliga a traslladar la gran festa de la pagesia catalana a internet on durant
el cap de setmana una representació dels productors i productores del país oferiran xerrades divulgatives, visites virtuals i
tutorials amb consells sobre alimentació, entre d’altres activitats.
L’edició de 2021 recuperarà el format presencial i les dates habituals del primer cap de setmana de juny.
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Mitjà: Ràdio Sssilenci La Garriga
Data: 28-9-2020
Comarca: Vallès Oriental
Link:
http://ow.ly/PEcH50BGCik
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Valor econòmic: 1.439 euros
ÚLTIMA HORA

Link:

El Suprem inhabilita Torra per unanimitat

http://ow.ly/zHi250BD0HJ
Diari de Girona » Economia
0

El cap de setmana de «Benvinguts a
Pagès» es farà només de manera
virtual
La pandèmia obliga a traslladar a les xarxes la gran festa de la pagesia prevista per als
dies 3 i 4 d'octubre
Ddg

26.09.2020 | 00:12

https://www.diaridegirona.cat/economia/2020/09/26/cap-setmana-benvinguts-pages-fara/1064486.html
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Mitjà: Diari de Girona
Data: 26-9-20
Valor econòmic: 306 euros
Comarca: Demarcació de Girona
PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 4854

TARIFA: 306 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 146 CM² - 13%

SECCIÓN: ECONOMIA

mbre, 2020

El cap de setmana de
«Benvinguts a Pagès» es farà
només de manera virtual
�La pandèmia obliga a

traslladar a les xarxes la gran
festa de la pagesia prevista
per als dies 3 i 4 d’octubre

DdG GIRONA

■ La gran festa de la pagesia catalana, el «Benvinguts a Pagès», s’ha
traslladat a l’últim moment a les
xarxes socials per la propagació de
la covid-19. Inicialment, la festa
s’havia anunciat per als dies 3 i 4
d’octubre de forma física però ﬁnalment s’ha optat per canviar el
format. Els participants podran conèixer igualment l’origen dels productes que es consumeixen i es
produeixen a Catalunya però, en
lloc de fer-ho de manera física i
presencial, ho hauran de fer mitjançant les xarxes socials. Segons
han anunciat des de l’organització,
una representació dels productors

i productores inscrits a «Benvinguts a Pagès» programaran tot tipus d’activitats divulgatives a la
xarxa, entre les quals destaquen
xerrades, visites virtuals, receptes,
entrevistes i tutorials amb consells
sobre alimentació.
La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació
d’aquesta edició amb els detalls de
les activitats virtuals programades,
que es podran veure als perﬁls de
Facebook, Instagram, Twitter i
YouTube de Benvinguts a Pagès i
seguir a través de l’etiqueta #eBaP.
Així mateix, les visites guiades virtuals donaran al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i altres
productes d’horta i posar en valor
la feina de pagesos i ramaders.
Sense moure’s de casa els consumidors podran endinsar-se en les
explotacions agrícoles, ramaderes
i pesqueres de tot Catalunya.

Mitjà: Diari de Girona
Data: 18-9-2020
Valor econòmic: 2.036 euros
Comarca: Demarcació de Girona
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 4854

TARIFA: 2036 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 806 CM² - 72%

SECCIÓN: ACCENTS

18 Septiembre, 2020

Tothom és benvingut a pagès
El primer cap de setmana d’octubre torna el programa per acostar a la gent el món del camp
DAVID CÉSPEDES GIRONA

■ Acostar tot el que envolta el món
de la pagesia a les famílies i els infants i donar a conèixer a la població en general l’orígen de molts dels
productes que habitualment arriben a les llars són alguns dels objectius de l’iniciativa «Benvinguts
a pagès». Potser molta mainada no
s’ha arribat a preguntar mai d’on
surt aquell ou, aquell enciam o
aquella peça de fruita que arriba a
les nostres neveres. Aquest programa és una bona manera precisament per això per conèixer i viure
de primera mà el món de pagès.
La demarcació de Girona també
s’apunta a «Benvinguts a Pagès»
que es presenta com la a gran festa
de la pagesia catalana. Aquest any
degut a les circumstàncies es canvia de dates i inicialment se celebrarà el primer cap de setmana
d’octubre. El territori respon al gran
esdeveniment anual de la pagesia
en un cap de setmana de portes
obertes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país.
A
Girona un total de 19 explotacions, 32 restaurants, 33 establiments d’allotjament i una desena
d’activitats complementàries formaran part del projecte que dona
a conèixer al territori l’origen dels
productes agroalimentaris que es
produeixen a Catalunya i que es
consumeixen cada dia.
La pàgina web www.benvingutsapages.catpermet al públic planiﬁcar les visites gratuïtes a les explotacions, restaurants i allotjaments
participants. A la demarcació de
Girona es podran conèixer els processos d’elaboració de la fruita, formatges i làctics, olis, herbes aromàtiques i carn, entre d’altres productes. Les visites inclouran tastos i el
públic tindrà l’oportunitat d’omplir
el rebost i adquirir els productes de
temporada, sense intermediaris.
Entrant en aquesta pàgina web podem obtenir tota la informació necessària per participar a l’iniciativa.
Podrem resseguir comarca per comarca de tot el territori català per
escollir el nostre destí de pagès durant aquest cap de setmana- D’una
manera molt còmode ens podrem
assabentar de totes les possibilitats
que es presenta amb un cap de setmana de pagès.
Segons han avançat els organitzadors, una de les principals novetats d’aquest any és que els visitants
tindran al seu abast una oferta de
restaurants seleccionats pels mateixos pagesos que ofereixen a taula els productes de proximitat. És
una manera de degustar de forma
ràpida i directe els productes del
camp que van cap a la taula, sense

Una nena donant menjar a uns xais en una imatge d’una anterior edició. GENERALITAT

Famílies escoltant les
explicacions en una visita.
GENERALITAT

A Girona hi prenen
part aquest any
19 explotacions,
32 restaurants
i 33 establiments
d’allotjament

intermediaris i de manera natural.
Els promotors han explicat també
que el cercle es tancarà amb la participació dels establiments d’allotjament rural i la programació d’activitats complementàries en què
destaquen, entre d’altres, l’oportunitat de visitar el Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva, participar
d’un taller familiar al Parc Neolític
de la Draga a Banyoles, que inclourà l’elaboració de galetes, o conèixer el funcionament del port i la
llotja de mar de l’Escala. Per tal de
facilitar que puguem anticipar les
reserves fent un clic a cada comarca trobarem les diferents explotacions ramaderes o agràries, cellers
i restaurants que podem visitar i

ﬁns i tot les indicacions per arribarhi o la manera de contactar-hi. És
molt fàcil poder disposar de tota la
informació i fer una reserva.
El cap de setmana a pagès també proposa diferents rutes pel territori que es poden fer en una única jornada o bé en dos o tres dies
per facilitar les visites i combinar
l’estada a les explotacions agrícoles
i ramaderes i la descoberta del patrimoni natural, històric i paisatgístic de la demarcació.
El programa «Benvinguts a Pagès» és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació
coordinada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, a través de Prodeca, i

del departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència
Catalana de Turisme. Col·laboren
al projecte la Fundació Alícia, els
Consells Comarcals, Consorcis i
Oﬁcines de Turisme i altres entitats
i associacions que treballen per la
revalorització i la promoció del sector.
A la primera edició celebrada el
2016 més de 12.500 persones van
visitar durant un cap de setmana
les gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de Catalunya que es va estrenar en l’iniciativa. A Girona hi van prendre part
35 granges que van obrir les seves
portes de manera gratuïta per mostrar la seva activitat.

Mitjà: diaridegirona.cat
Data: 18-9-2020
Divendres, 18 Setembre 2020
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Tothom és benvingut a
pagès
El primer cap de setmana d'octubre torna el programa per acostar a la
gent el món del camp
17-09-2020 21:34

Una nena donant menjar a uns xais en una imatge d'una anterior edició. generalitat

Acostar tot el que envolta el món de la pagesia a les famílies i els infants i donar a conèixer a
la població en general l'orígen de molts dels productes que habitualment arriben a les llars
són alguns dels objectius de l'iniciativa «Benvinguts a pagès». Potser molta mainada no s'ha
arribat a preguntar mai d'on surt aquell ou, aquell enciam o aquella peça de fruita que
arriba a les nostres neveres. Aquest programa és una bona manera precisament per això
per conèixer i viure de primera mà el món de pagès.
La demarcació de Girona també s'apunta a «Benvinguts a Pagès» que es presenta com la a
gran festa de la pagesia catalana. Aquest any degut a les circumstàncies es canvia de dates i
inicialment se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. El territori respon al gran

https://oci.diaridegirona.cat/planes/noticias/nws-807692-tothom-benvingut-pages.html
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Mitjà: somgarrigues.cat
Data: 16-9-2020
Comarca: Garrigues
Link:
http://ow.ly/MB5e50ButBG
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Dimecres, 16 de de setembre de 2020 - REDACCIÓ / JUNCOSA

La granja de caragols de Juncosa, seleccionada per rebre el suport i
assessorament de Prodeca
S’han triat cinc empreses d’entre totes les participants al programa Benvinguts a Pagès pel seu “potencial innovador”, que rebran 5.000 euros
i l’assessorament de l’empresa pública de la Generalitat.

Lo Caragol de la Serra, una explotació dedicada a la cria i engreix de caragols al terme de Juncosa, és una de les cinc empreses catalanes
beneﬁciades pel programa InnoBaP, impulsat per Prodeca, l'empresa pública de la Generalitat que promou els aliments del país i proporciona
serveis de comercialització i suport a la internacionalització. La selecció s'ha fet entre les explotacions participants al Benvinguts a Pagès (BaP)
"que destaquen pel seu potencial innovador", diu l'organització.
L'objectiu del programa és assistir aquests cinc productors amb eines pràctiques i assessorament individualitzat i donar-los suport en l'anàlisi i
millora de la competitivitat i en les perspectives de comercialització i/o internacionalització. L'assessorament personalitzat compta amb una
dotació econòmica de 5.000 euros per a cadascuna de les explotacions, de qui s'ha tingut en compte "el perﬁl innovador i el potencial comercial
del producte, la viabilitat econòmica de l'activitat i l'actitud emprenedora dels seus responsables", es diu. La tria l'ha fet un comitè format per
representants del DARP, l'IRTA, la Cambra de Comerç de Barcelona, ACCIÓ i Prodeca.
Lo Caragol de la Serra replica a la seua explotació de Juncosa unes condicions similars a les del medi natural, amb fruites, verdures, herbes i gra
ecològic per als caragols. La seua producció arriba a restaurants i comerços de Ponent i de Barcelona. Les altres quatre empreses
seleccionades són Pommy House, de producció de magranes al Montsià; Aromis de la Conca, de safrà a Montblanc; Fructumcat, d'agricultura
biodinàmica, i el Centre de Manipulació de la Castanya a Osona.

COMPARTEIX

/

Mitjà: La Mañana
Data: 14-9-2020

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 17

O.J.D.: 1813

1310 €
TARIFA:
Valor econòmic: 1.310
euros

E.G.M.:

ÁREA: 379 CM² - 36%
Comarca: Demarcació
de Lleida

SECCIÓN: CAMP

Septiembre, 2020

Mitjà: Diari de Girona
Data: 12-9-2020
Valor econòmic: 306 euros
Comarca: Demarcació de Girona
PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 4854

TARIFA: 306 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 146 CM² - 13%

SECCIÓN: ECONOMIA

mbre, 2020

La festa de la pagesia
«Benvinguts a Pagès» es farà
de forma virtual aquest any
�L’esdevenniment es

celebrarà el primer cap de
setmana d’octubre i es podrà
seguir per les xarxes socials

ACN BARCELONA

■ Benvinguts a Pagès, la gran festa
de la pagesia catalana, se celebrarà
aquest any de forma virtual condicionada per la pandèmia de la covid-19. El primer cap de setmana
d’octubre, els dies 3 i 4, l’esdeveniment es podrà seguir a les xarxes
socials amb un programa per donar a conèixer l’origen dels productes de consum diaris que es
produeixen arreu del país. Una
vintena de productors oferiran xerrades, visites virtuals, receptes,
entrevistes i tutorials amb consells
sobre alimentació. Totes les activitats es recullen a la pàgina web
benvingutsapages.cat. Les visites
guiades virtuals donaran l’oportu-

nitat de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i altres
productes d’horta i posar en valor
la feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a
una alimentació saludable estaran
protagonitzats per pagesos que
treballen amb mel, pa i queviures,
vins i caves, fruita, carn, embotits i
herbes aromàtiques. En el marc
d’aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes
de temporada i aproﬁtar les seves
propietats.
Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva
feina durant tot el cap de setmana.
Es podrà entrar ﬁns als fogons d’un
restaurant del Segrià i descobrir les
tècniques de cuina d’un hotel gastronòmic de Falset, entre d’altres.
A més es podran visitar cases rurals del Berguedà i un hotel de Tarragona.
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La festa de la pagesia «Benvinguts a
Pagès» es farà de forma virtual
aquest any
L'esdevenniment es celebrarà el primer cap de setmana d'octubre i es podrà seguir per
les xarxes socials
Acn

11.09.2020 | 23:20

Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, se celebrarà aquest any de forma virtual
condicionada per la pandèmia de la covid-19. El primer cap de setmana d'octubre, els dies 3 i 4,
l'esdeveniment es podrà seguir a les xarxes socials amb un programa per donar a conèixer l'origen dels
productes de consum diaris que es produeixen arreu del país. Una vintena de productors oferiran
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xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació. Totes les
activitats es recullen a la pàgina web benvingutsapages.cat. Les visites guiades virtuals donaran
l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d'horta i posar en
valor la feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos que
treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc
d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes de

A

temporada i aproﬁtar les seves propietats.

https://www.diaridegirona.cat/economia/2020/09/12/festa-pagesia-benvinguts-pages-fara/1062129.html
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Mitjà: Ràdio Balaguer
14/9/2020

Ràdio Balaguer - La festa de la pagesia ‘Benvinguts a Pagès’ se celebrarà aquest any de forma virtual. Una vintena de productors o…

Data: 9-9-2020

Comarca: La Noguera
Link:
http://ow.ly/akHz50BqaOR

Agricultura
09-09-2020
La festa de la pagesia ‘Benvinguts a Pagès’ se celebrarà aquest any de forma
virtual. Una vintena de productors oferiran xerrades divulgatives, visites virtuals
i tutorials amb receptes, entre d’altres
Benvinguts a Pagès,
la gran festa de la
pagesia catalana, se
celebrarà aquest any
de
forma
virtual
condicionada per la
pandèmia de la covid19. El primer cap de
setmana
d’octubre,
els dies 3 i 4,
l'esdeveniment
es
podrà seguir a les
xarxes socials amb
un
programa
per
donar a conèixer l’origen dels productes de consum diaris que es produeixen arreu del
país. Una vintena de productors oferiran xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i
tutorials amb consells sobre alimentació. Totes les activitats es recullen a la pàgina web
benvingutsapages.cat. Les visites guiades virtuals donaran l’oportunitat de conèixer
explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d’horta i posar en valor la
feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per
pagesos que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes
aromàtiques. En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer
recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar les seves propietats.
Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap
de setmana. Es podrà entrar fins als fogons d’un restaurant del Segrià i descobrir les
tècniques de cuina d’un hotel gastronòmic de Falset, entre d’altres. A més es podran visitar
cases rurals del Berguedà i un hotel de Tarragona.
També es podrà adquirir productes directament als productors, per la qual cosa,
l'esdeveniment és també “un repte” per accelerar la digitalització de les explotacions
agrícoles, ramaderes i pesqueres del país.
Més enllà de la virtualitat, es mantenen les rutes de cap de setmana per fer de manera
individual quan es desitgi.
Els organitzadors preveuen poder recuperar el format original de la festa de la pagesia
catalana en l’edició del 2021, que també tornarà a les dates habituals del primer cap de
setmana de juny.

www.radiobalaguer.cat/portal/129/?EC=ReadArticle&ArticleID=33241
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Mitjà: diaridetarragonacom
Data: 2-6-2020
Demarcació: Tarragona
Link:
http://ow.ly/eOHn50AQaRu

Mitjà: Freqüència
Data: 1-6-2020
Comarca: Bages

Mitjà: El 9nou
Data: 11-5-2020
Comarca: Osona

La C-37z està tallada fa 15 dies perquè es va obrir un esvoranc sota el vial
M. M.

DAVID BRICOLLÉ SANT SALVADOR

Sant Salvador de Guardiola té
tallada des de fa pràcticament
dues setmanes l’antiga carretera
que comunica amb Castellfollit i
Maians, i d’aquí cap a Igualada i
Òdena, però es conﬁa que aquest
vial es pugui reobrir ja aquesta
setmana, ni que sigui parcialment.
La carretera, que és la C-37z, es
va tancar al trànsit al punt quilomètric 85 (a l’alçada del sector de
la font Nova) després de les intenses pluges que hi va haver entre el
20 i el 22 d’abril. El motiu és que es
va obrir un esvoranc sota la carretera. Un problema que ja s’estava
detectant des del temporal Glòria,
del gener passat, i que aquell últim episodi va acabar d’agreujar.
Diputació de Barcelona, titular
d’aquesta via, està portant a terme
una reparació integral d’aquest
tram, unes obres que han obligat
a tallar per complet la carretera en
aquest punt. Tanmateix, la previ-

Mitjà: Regió7

Data: 6-5-2020

Una de les avionetes interceptades

Comarca: Catalunya Central
Tram de la carretera de Can Maçana que està regulat per semàfors

sió és que al llarg d’aquesta setmana ja es pugui reobrir al trànsit, encara que sigui habilitant-hi pas alternatiu. De fet, es tracta d’una
carretera de circulació molt interna, ja que és la que va ser substituïda per l’eix Diagonal (C-37)
com a connexió principal entre el
Bages i l’Anoia.
D’altra banda, i dins també del
terme de Sant Salvador de GuarARXIU/BENVINGUTS A PAGÈS

L’esdeveniment obre les portes d’explotacions agrícoles i ramaderes

El cinquè Benvinguts a Pagès
s’ajorna i es farà el primer
cap de setmana d’octubre
REDACCIÓ MANRESA

La cinquena edició de Benvinguts a Pagès s’ajorna i se celebrarà
els dies 3 i 4 d’octubre. La gran festa de la pagesia catalana s’havia
programat, com cada any, per al
primer cap de setmana de juny,
però la situació actual ha aconsellat l’ajornament d’un esdeveniment que obrirà les portes de les
explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país. Els visitants seran els protagonistes
d’una experiència a través de la
qual podran veure com treballen

REDACCIÓ MANRESA

els productors, comprar els seus
productes al seu origen sense intermediaris i provar els restaurants de proximitat.
L’organització ha ampliat el termini d’inscripcions perquè productors, elaboradors, ramaders i
pescadors s’hi inscriguin i ara tenen temps de fer-ho ﬁns al pròxim
31 de maig. L’esdeveniment també treballa en l’organització de les
activitats de lleure que es faran a
diferents punts del país i també
perﬁla les rutes de cap de setmana
i d’una única jornada.

diola i a tocar del de Marganell,
actualment té el pas restringit la
carretera de Can Maçana (BP1101), ja que s’hi estan fent treballs de reparació i de reforç de seguretat com a conseqüència d’esllavissades que també es van produir després de les pluges de mitjan abril. En aquest cas, es dona
pas alternatiu regulat per semàfors.

Els Mossos d’Esquadra han denunciat dos homes per volar amb
ultralleugers infringint les mesures de conﬁnament de l’estat
d’alarma. Els fets van tenir lloc
diumenge al migdia, quan un helicòpter dels Mossos va detectar el
vol de les dues aeronaus a l’espai
aeri català.
Els agents de la Unitat de Mitjans Aeris creuaven el Bages i van
detectar per la ràdio de comunicacions la presència d’una aeronau que provenia d’Artesa de Segre i es dirigia cap a Moià, i d’una

altra que aterrava al camp del Pla
de Bages. Tot seguit, van activar
dotacions terrestres per adreçarse als camps de vol per identiﬁcarne els ocupants. Els agents van denunciar els dos pilots per incompliment del reial decret del Govern espanyol, ja que a més de fer
una activitat no prevista en les excepcions de l’estat d’alarma, s’havien desplaçat a més d’un quilòmetre del seu habitatge habitual.
També se n’ha informat les autoritats aeronàutiques per tal de determinar si s’ha incomplert alguna altra normativa vigent.

Mitjà: naciobergueda.cat
Data: 5-5-2020
Comarca: Berguedà
Link:
http://ow.ly/Lb4Z50zyKIp

Societat | | Actualitzat el 05/05/2020 a les 16:47

La cinquena edició de «Benvinguts a
Pagès» s'ajorna al 3 i 4 d'octubre
L'esdeveniment estava previst per al primer cap de setmana de juny

El 'Benvinguts a Pagès' és la jornada de portes obertes de la pagesia catalana. | ADBerguedà

La cinquena edició de 'Benvinguts a Pagès', prevista per al primer cap de setmana de juny, s'ha
ajornat al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre.
L'esdeveniment obrirà les portes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres i permetrà
als visitants veure com treballen els productors, comprar els productes i provar els restaurants de
proximitat. La "gran festa de la pagesia catalana" també inclou activitats de lleure i rutes de cap
de setmana.
Inscripcions obertes
L'organització de 'Benvinguts a Pagès¡ ha ampliat el termini d'inscripcions perquè productors,
elaboradors, ramaders i pescadors s'inscriguin, i ara tenen temps de fer-ho fins al pròxim 31 de
maig. L'esdeveniment també treballa en l'organització de les activitats de lleure que es faran a
diferents punts del país i perfila les rutes de cap de setmana i d'una única jornada per fer més
intensa l'experiència dels visitants que es desplacin a pagès.
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i del
departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Col·laboren
al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/20309/cinquena/edicio/benvinguts/pages/ajorna/al/octubre

Mitjà: regio7.cat
Data: 5-5-2020
Comarca: Catalunya Central
Link:
http://ow.ly/ajCA50zyJP8

Mitjà: Ràdio Balaguer
Data: 4-5-2020
Comarca: La Noguera
Link:
http://ow.ly/wqvm50zyJCc
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BLOGS
Clipping Benvinguts a Pagès 2020

Mitjà: monsostenible.net
Data: 6-10-2020
Link:
http://ow.ly/gRZi50BMY4l
Benvinguts a Pagès supera les 330.000 visualitzacions a les xarxes socials - Món Sostenible
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Benvinguts a Pagès supera les 330.000 visualitzacions a les xarxes socials
Els continguts difosos s'han adaptat al context actual en forma d'entrevistes, tallers, tutorials,
recorreguts i visites virtuals a explotacions, establiments turístics i restaurants arribant a les 330.000
visualitzacions a les xarxes socials, amb previsió de continuar augmentant en els propers dies. Així, la
festa de la pagesia catalana s'ha traslladat enguany a internet i ha tramès, a través del contingut a les
xarxes socials, la importància del sector per a l'equilibri territorial, la salut i l'economia.

Benvinguts a Pagès ha reivindicat aquest cap de setmana a través d' internet la necessitat de
cuidar el producte de proximitat i la pagesia a Catalunya
Aquest ha estat el leitmotive de la gran festa de la pagesia catalana que ha posat de manifest, a través
de les xarxes socials i l'etiqueta #eBaP, la potència d'un sector que celebra contactar directament amb
els consumidors i la ciutadania, explicar la seva feina i presentar els seus productes i que demana ser
escoltat i tingut en compte. Així, segons l'organització, Benvinguts a Pagès s'ha reinventat amb èxit en
aquesta cinquena edició amb un format 100% virtual en què durant dos dies ha ensenyat el dia a dia a
pagès, ha descobert els secrets de l'elaboració dels productes que consumim cada dia a taula i ha
aprofitat internet com un excel·lent aparador per adreçar-se a la ciutadania. Tota una descoberta
Tenir cura del producte i de l'entorn, potenciar una elaboració artesanal i consumir aquells productes de
temporada són elements clau per defensar la pagesia, que juga un paper important en l'equilibri
territorial, la salut de les persones i l'economia. Aquest ha estat el fil conductor de la majoria
d'intervencions del Benvinguts a Pagès virtual. A través de les xarxes socials s'ha explicat com és el dia
a dia dels ramaders que pasturen les vaques brunes del Pirineu, s'ha fet difusió del procés d'elaboració
del formatge de cabra del Segrià i s'han pogut conèixer, entre d'altres, els detalls de la producció de la
taronja i la mandarina de les Terres de l'Ebre.
Continguts virals
24 pagesos i pageses, una dotzena de restaurants que treballen amb productes de proximitat i
allotjaments rurals han estat els protagonistes a les xarxes socials de Benvinguts a Pagès. El sector s'ha
adaptat a les restriccions actuals a conseqüència de la Covid-19 i ha aprofitat les oportunitats que
ofereix internet per donar-se a conèixer. Les entrevistes a través d'Instagram i les càpsules de vídeo
penjades a YouTube, Facebook i Twitter han tingut 330.000 visualitzacions des d'ahir al matí amb
previsió que les activitats continuen essent virals durant els propers dies i les xifres augmentin
substancialment. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva i ha seguit amb interès una oferta
adaptada al context actual. L'organització treballa en la propera edició presencial el primer cap de
setmana de juny de l'any vinent, però alhora, i per atendre les demandes del sector, es planteja una
nova edició virtual de Benvinguts a Pagès abans d'acabar l'any.
Omplir el rebost i digitalitzar el sector
El cap de setmana també ha estat una magnífica oportunitat per omplir el rebost i comprar els
productes dels pagesos i productors a través d'internet. Les explotacions agrícoles, ramaderes i
pesqueres del país fan un esforç per ser presents a les xarxes i aprofitar aquests canals per promoure i
comercialitzar els seus productes. El projecte Benvinguts a Pagès potencia la digitalització del sector
primari amb la voluntat d'obrir nous canals de venda i difusió que acostin els pagesos i la seva
producció als consumidors finals.

Un dels moments àlgids
d'aquest Benvinguts a Pagès
virtual ha estat la conversa
que s'ha pogut seguir a
Instagram entre la consellera
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya,
Teresa Jordà, i el popular
cantant Miki Núñez. El diàleg
ha girat al voltant de la
importància de la pagesia i
l'alimentació saludable. La
consellera ha explicat que és
imprescindible que "tinguem
un sector primari, cohesionat i
que ho faci des del territori" i
ha destacat que Benvinguts a
Pagès "és una gran
oportunitat per acostar tota
aquesta realitat al gran
públic". Núñez ha recordat la
seva infància i com el va
marcar el fet de tenir un avi
pagès i un tiet pescador. "Cada
cop valoro més saber d'on són
els productes que mengem" i
ha encoratjat els joves a un
consum responsable amb
productes i comerç de
proximitat. En el marc de la
conversa, també s'ha posat en
valor del sector primari que va
mantenir la seva activitat i va
oferir una gran resposta
durant les setmanes de
confinament
Informació relacionada
Dissabte, 3 d'octubre del 2020
Benvinguts a Pagès, la festa de
la pagesia catalana, es celebra
virtualment aquest cap de
setmana
Dijous, 7 de maig del 2020
Benvinguts a Pagès es trasllada
a principis d'octubre a causa de
la pandèmia de la covid19

Rutes pel territori
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El ‘Bienvenidos a Payés’ virtual supera las
expectativas
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colaboradores/terceros en los términos establecidos en la prese

Comentarios

Yo, doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos.
Yo, doy mi consentimiento para el envío de información y/

‘Bienvenidos a Payés’ ha reivindicado este n de semana pasado en internet la necesidad de cuidar el producto
de proximidad y la agricultura en Cataluña. Este ha sido el leitmotive de la gran esta del campesinado catalán
que ha puesto de mani esto, a través de las redes sociales y la etiqueta #eBaP, la potencia de un sector que

Suscríbete

celebra contactar directamente con los consumidores y la ciudadanía, explicar su trabajo y presentar sus
productos y que pide ser escuchado y tenido en cuenta.

Síguenos en:

‘Bienvenidos a Payés’ se ha reinventado con éxito en esta quinta edición con un formato 100% virtual en el que

Buscar

durante dos días ha enseñado el día a día en el campo, ha descubierto los secretos de la elaboración de los
productos que consumimos cada día y ha aprovechado internet como un excelente escaparate para dirigirse a
la ciudadanía.

SNACKS
David Salvador | 05/10/2020

Todo un descubrimiento
Tener cuidado del producto y del entorno, potenciar una elaboración artesanal y consumir aquellos productos

Ángel León trasla
Aponiente al mar

de temporada son elementos clave para defender la agricultura, que juega un papel importante en el
equilibrio territorial, la salud de las personas y la economía. Este ha sido el hilo conductor de la mayoría de

El chef de Aponiente*** (El Pue

intervenciones del ‘Bienvenidos a Payés’ virtual. A través de las redes sociales se ha explicado cómo es el día a

Santa María), Ángel León, prese

día de los ganaderos que pastan las vacas de raza Bruna del Pirineo, se ha hecho difusión del proceso de
elaboración del queso de cabra del Segrià y se han podido conocer, entre otros, los detalles de la producción
de la naranja y la mandarina de las Tierras del Ebro.

Contenidos virales

Redacción | 05/10/2020

El 13 de octubre s
celebrará el Día d
Hostelería

Este n de semana 24 campesinos y campesinas, una docena de restaurantes que trabajan con productos de

El próximo 13 de octubre tendr

proximidad y alojamientos rurales han sido los protagonistas en las redes sociales de ‘Bienvenidos a Payés’. El

Día de la Hostelería en su edic..

sector se ha adaptado a las restricciones actuales como consecuencia de la Covid-19 y ha aprovechado las
oportunidades que ofrece internet para darse a conocer. Las entrevistas a través de Instagram y las cápsulas
de video publicadas en YouTube, Facebook y Twitter han tenido 330.000 visualizaciones desde el sábado por la
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su
mañana, con la previsión deuso.
que
las actividades continúen siendo virales durante los próximos días y las
Puede cambiar la con guración u obtener más información.

cifrasMás info

Redacción | 05/10/2020

El ‘Bienvenidos a Payés’ vir
supera
Acepto las expectativas

Saber más
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El ‘Benvinguts a Pagès’ virtual supera les
330.000 visualitzacions a les xarxes
socials reivindicant la necessitat de
cuidar el producte de proximitat i la
pagesia a Catalunya
La gran festa de la pagesia catalana s’ha traslladat enguany a internet i ha fet palesa, a través del contingut
a les xarxes socials, la importància del sector per a l’equilibri territorial, la salut i l’economia
De Redacció

—
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a Agricultura, Sector primari
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Este sitio web utiliza cookies. Si continúas utilizando el sitio entendemos que nos das tu consentimiento para utilizar cookies. Visita nuestra Políticas de
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Dissabte, 3 d'octubre del 2020

Benvinguts a Pagès, la festa de la pagesia catalana, es celebra virtualment
aquest cap de setmana
Després de l'ajornament de dates, finalment la pandèmia obliga a traslladar la gran festa de la pagesia
catalana a les xarxes socials. Així, durant aquest cap de setmana una vintena de productors i
productores del país oferiran xerrades divulgatives, visites virtuals i tutorials amb receptes i consells
sobre alimentació, entre d'altres activitats.Tot i que l'edició d'enguany de Benvinguts a Pagès sigui
virtual, es mantenen a disposició del públic les rutes de cap de setmana o d'una jornada arreu del país
amb els productors i productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi. Des de
l'organització esperen que l'edició de 2021 pugui recuperar el format presencial i les dates habituals del
primer cap de setmana de juny.

Imatge corresponent a l'edició 2019 de Benvinguts a Pagès
Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, finalment s'ha rendit a la incertesa provocada
per la crisi sanitària i a la situació excepcional provocada per la Covid-19, i canvia el seu format en
l'edició d'enguany. Així doncs, no serà presencial i aquest primer cap de setmana d'octubre, els dies 3 i
4, Benvinguts a Pagès es pot seguir a les xarxes socials a través d'un esdeveniment excepcional en què
es vol mantenir l'essència del projecte: donar a conèixer l'origen dels productes que consumim cada dia
i que es produeixen arreu del país. Una representació dels productors i productores inscrits a
Benvinguts a Pagès programaran tot tipus d'activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen
xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.
La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d'aquesta edició amb els detalls de les
activitats virtuals programades, que es podran veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i
YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l'etiqueta #eBaP.

A través dels perfils de
Benvinguts a Pagès a les
xarxes socials, els dies 3 i 4
d'octubre es podrà conèixer el
dia a dia de diferents pagesos i
pageses que seran entrevistats
i explicaran, entre d'altres,
com és l'elaboració de l'oli a
les Terres de l'Ebre, els secrets
de la producció d'un producte
com la cervesa des de Lleida, o
el treball a l'horta amb
productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals
donaran al públic l'oportunitat
de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i
altres productes d'horta i
posar en valor la feina de
pagesos i ramaders. Els
tutorials amb consells per a
una alimentació saludable
estaran protagonitzats per
pagesos i pageses que
treballen amb mel, pa i
queviures, vins i caves, fruita,
carn, embotits i herbes
aromàtiques. En el marc
d'aquest Benvinguts a Pagès
virtual donaran a conèixer
recomanacions per gaudir dels
productes de temporada i
aprofitar les seves propietats

Experiència virtual
A través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, els dies 3 i 4 d'octubre es podrà
conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que seran entrevistats i explicaran, entre d'altres,
com és l'elaboració de l'oli a les Terres de l'Ebre, els secrets de la producció d'un producte com la
cervesa des de Lleida, o el treball a l'horta amb productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals donaran al públic l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits,
aviram, ous i altres productes d'horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos i pageses
que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el
marc d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes
de temporada i aprofitar les seves propietats.
Restaurants i allotjaments
Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana.
L'esdeveniment serà un bon aparador perquè els establiments turístics expliquin com és la feina que
habitualment no es veu. Es podrà entrar fins als fogons d'un restaurant del Segrià i descobrir les
tècniques de cuina d'un hotel gastronòmic de Falset, entre d'altres atractius. A més, des del sofà de
casa es podran visitar, còmodament, les cases rurals del Berguedà, situades enmig de la natura en un
entorn privilegiat, així com un hotel de Tarragona.

Els restaurants i allotjaments
divulgaran també per la xarxa
la seva feina durant tot el cap
de setmana. L'esdeveniment
serà un bon aparador perquè
els establiments turístics
expliquin com és la feina que
habitualment no es veu. Es
podrà entrar fins als fogons
d'un restaurant del Segrià i
descobrir les tècniques de
cuina d'un hotel gastronòmic
de Falset, entre d'altres
atractius. A més, des del sofà
de casa es podran visitar,
còmodament, les cases rurals
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El ‘Benvinguts a Pagès’ se
celebra aquest cap de setmana
de manera virtual
Aquest 3 i 4 d’octubre, una vintena de productors i productores del país i una
dotzena de restaurants i allotjaments rurals oferiran xerrades divulgatives, visites
virtuals i tutorials amb receptes i consells sobre alimentació, entre altres activitats
De Redacció
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Fin de semana campestre y gastronómico… sin salir de casa

FIN DE SEMANA CAMPESTRE Y GASTRONÓMICO… SIN SALIR DE CASA
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Desde hace ya cinco años, la iniciativa Benvinguts a Pagès – Bienvenidos a Payés, se ha convertido en la gran esta
de la agricultura catalana, una oportunidad para descubrir esta Comunidad a través de sus mejores alimentos,
conocer de cerca a quienes los producen, y reponer la despensa con ofertas únicas de productos de proximidad y
de temporada.
Y este año, de manera excepcional a causa de al crisis sanitaria, la propuesta es pasar un campestre y gastronómico
sin moverse del sofá, descubriendo los alimentos que se producen en Cataluña, junto con todos sus secretos. El
programa de actividades —que este año tendrán lugar íntegramente en las redes sociales los días 3 y 4 de octubre

Las cookies permiten ofrecer los servicios de Diario de Gastronomía. Al utilizar nuestros servicios,

—, cuenta con una amplia oferta de planes para los amantes de la cocina y la gastronomía: catas de productos,

el uso que hacemos de las cookies.
recetas, conversaciones conaceptas
productores…

Acepto ()

Suscríbete gratis y recibe las mejores noticias de gastronomía en tu email
()
Más información (http://diariodegastronomia.com/en-diario-de-gastronomia-usamos-cookies/)
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Benvinguts a Pagès Virtual
1 d'octubre de 2020 a Activitats

El 3 i 4 d’octubre viu el Benvinguts a Pagès des de casa. De manera excepcional, enguany
la festa de la pagesia se celebra a les xarxes socials. Participa gratuïtament a tallers, tutorials,
recorreguts virtuals, píndoles sobre alimentació i gaudeix d’entrevistes i receptes elaborades
en un entorn rural amb total seguretat des de casa. Coneix l’origen del que menges i omple el
rebost tot l’any.
Tota la programació a www.benvigutsapages.cat »

Benvinguts a pagès des de casa!

https://www.socpetit.cat/benvinguts-a-pages-virtual/

1/7

30/9/2020

Benvinguts a Pagès

Mitjà: escapadarural.com
Català

Data: 30-9-20
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http://ow.ly/tgGB50BFl9l

D E S C O B R E I X

L' O R I G E N

G A S T R O N O M I A

D E

L A

C ATA L A N A

Benvinguts a
Pagès
desplaçar-se cap avall

https://www.escapadarural.com/acciones/bienvenidos-a-payes/benvinguts-a-pages-cat.html
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Mitjà: firescatalanes.cat
Data: 30-9-20
Link:
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Data: 29-9-20
Link:

http://ow.ly/FE4f50BFma5

FAMÍLIA,

2020
Dies 3 i 4 d'octubre

En streaming

Benvinguts a pagès, des de
casa!
Nova edició de Benvinguts a pagès, la festa de la pagesia que enguany, i de manera
excepcional, es celebrarà des de casa a través de les xarxes socials.
Es duran a terme tallers, tutorials, recorreguts virtuals, píndoles sobre alimentació,
entrevistes i receptes elaborades en un entorn rural amb total seguretat des de casa. Per
conèixer l'origen del que mengem i omplir el rebost tot l’any.
> Accedeix als continguts en streaming a través dels comptes de Benvinguts a Pagès:
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCldLJ63u3PB4ZywlbWOAAKA), Instagram
(https://instagram.com/benvingutsapages), Facebook
(https://facebook.com/BenvingutsPages) i Twitter (https://twitter.com/BenvingutsPages).
https://surtdecasa.cat/portada/agenda/2020/benvinguts-pages/163273
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Benvinguts a Payés se celebrará los días 3 y 4 de octubre de manera virtual | 7caníbales.com
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Bienvenidos a Payés, la esta de la agricultura catalana, se adapta a la situación excepcional provocada por la
Covid-19, cambia de formato este año y no será presencial. El primer n de semana de octubre, los días 3 y 4,

Suscríbete

el evento se podrá seguir en las redes sociales en las que se mantendrá la esencia del proyecto que da a
conocer el origen de los productos que consumimos cada día.

Síguenos en:

Buscar

Una representación de los productores y productoras participantes en Bienvenidos a Payés programarán todo
tipo de actividades divulgativas en la red, entre las que destacan charlas, visitas virtuales, recetas, entrevistas y
tutoriales con consejos sobre alimentación.
La página web benvingutsapages.cat recoge toda la información de esta edición con los detalles de las
actividades virtuales programadas, que se podrán ver en los per les de facebook, instagram, twitter y youtube
de Bienvenidos a Payés y seguir a través del hastag #eBaP.

SNACKS
Redacción | 29/09/2020

Benvinguts a Payé
celebrará los días
octubre de m...
Bienvenidos a Payés, la esta d
agricultura catalana, se adapta
Redacción | 29/09/2020

Experiencia virtual

¿Cómo evitar el
desperdicio alime

A través de su per l en las redes sociales, los días 3 y 4 de octubre se podrá conocer el día a día de diferentes
campesinos y campesinas que serán entrevistados y explicarán, entre otros, como es la elaboración del aceite
en las Tierras del Ebro, los secretos de la producción de la cerveza desde Lleida, o el trabajo en la huerta con

Hoy se celebra, por primera vez

productos dulces en el Berguedà, entre otros.

Internacional de Concienciación

Las visitas guiadas virtuales darán al público la oportunidad de conocer explotaciones donde se produce

Redacción | 28/09/2020

carne, embutidos, aves, huevos y otros productos de la huerta y poner en valor el trabajo de agricultores y
ganaderos.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su
uso. Puede cambiar la con guración u obtener más información.

https://www.7canibales.com/snacks/benvinguts-payes/
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Tothom és benvingut a pagès | Federació Hostaleria de Girona
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Tothom és benvingut a pagès
Diari de Girona. El primer cap de setmana d’octubre torna el programa per acostar a la gent el m
camp. Acostar tot el que envolta el món de la pagesia a les famílies i els infants i donar a conèi
població en general l’orígen de molts dels productes que habitualment arriben a les llars són
dels objectius de l’iniciativa «Benvinguts a pagès». Potser molta mainada no s’ha arribat a pregun
d’on surt aquell ou, aquell enciam o aquella peça de fruita que arriba a les nostres neveres.
programa és una bona manera precisament per això per conèixer i viure de primera mà el m
pagès.
La demarcació de Girona també s’apunta a «Benvinguts a Pagès» que es presenta com la a gra
de la pagesia catalana. Aquest any degut a les circumstàncies es canvia de dates i inicialm
celebrarà el primer cap de setmana d’octubre. El territori respon al gran esdeveniment anua
pagesia en un cap de setmana de portes obertes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pes
del país.
Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística
Girona un total de 19 explotacions, 32 restaurants, 33 establiments d’allotjament i una
sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a
d’activitats complementàries formaran part del projecte que dona a conèixer al territori l’orig
partir de les seves pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més
productes agroalimentaris que es produeixen a Catalunya i que es consumeixen cada dia.
informació
La pàgina web www.benvingutsapages.cat permet al públic plani car les visites gratuïtes
ACEPTAR

explotacions restaurants i allotjaments participants A la demarcació de Girona es podran conè

gihostaleria.org/tothom-es-benvingut-a-pages/
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Aquest lloc web fa ús de cookies de tercers per tal d'obtenir informació estadística sobre la navegació. Si continueu navegant, considerarem que n'a
informació, així com saber com canviar-ne la configuració consultant la nostra política de cookies.
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El Benvinguts a Pagès se celebrarà enguany de
forma virtual el primer cap de setmana d'octubre
Inici » Notícies » El Benvinguts a Pagès se celebrarà enguany de forma virtual el primer cap de setmana d'octubre

Dijous 10 de setembre de 2020
La pandèmia obliga a traslladar la festa de la pagesia catalana a
internet. Durant el cap de setmana, s'hi oferiran xerrades
divulgatives, visites virtuals i altres activitats. L'edició de 2021
recuperarà el format presencial i les dates habituals.

Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, s'adapta a la situació excepcional provocada pel Covid-19, canvia de
format aquest any i no serà presencial. El primer cap de setmana d'octubre Benvinguts a Pagès es podrà seguir a internet en què
es mantindrà l'essència del projecte que dona a conèixer l'origen dels productes que consumim cada dia i que es produeixen arreu
del país. Una representació dels productors i productores inscrits a Benvinguts a Pagès programaran tot tipus d'activitats
divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre
alimentació.
Malgrat no poder programar les portes obertes de la pagesia catalana, Benvinguts a Pagès s'adapta a la situació actual i sumarà
esforços per continuar donant a conèixer els productes elaborats al país al conjunt de la ciutadania. La pàgina web
benvingutsapages.cat inclou tota la informació d'aquesta edició amb els detalls de les activitats virtuals programades.

Experiència virtual

A través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, els dies 3 i 4 d'octubre es podrà conèixer el dia a dia de diferents
pagesos i pageses que seran entrevistats i explicaran, entre d'altres, com és l'elaboració de l'oli a les Terres de l'Ebre, els secrets
de la producció d'un producte com la cervesa des de Lleida, o el treball a l'horta amb productes dolços al Berguedà. També
s'ensenyarà la cuina d'un restaurant del Segrià i les tècniques de cuina d'un hotel gastronòmic de Falset.
Les visites guiades virtuals donaran al públic l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes
d'horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders. També es podrà entrar a les cases rurals de la Catalunya Central i a un
hotel de Tarragona.
Els tutorials amb consells per a una alimentació sana estaran protagonitzats per pagesos i pageses que treballen amb mel, pa i
queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a
conèixer recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar les seves propietats.

Omplir el rebost

L'oferta permetrà viure una experiència virtual en què també es mantindrà l'oportunitat d'adquirir els productes directament als
productors i omplir el rebost. L'edició virtual també esdevé un repte per accelerar la digitalització de les explotacions agrícoles,
ramaderes i pesqueres del país que tenen a internet una gran oportunitat per difondre i vendre directament els seus productes. Els

ca.turismegarrotxa.com/noticies/el-benvinguts-a-pages-se-celebrara-enguany-de-forma-virtual-el-primer-cap-de-setmana-d-octubre/
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ACTUALITAT

La festa de la pagesia
‘Benvinguts a Pagès’ se
celebrarà aquest any de forma
virtual
Una vintena de productors oferiran xerrades divulgatives, visites virtuals i tutorials
amb receptes, entre d’altres

https://vadegust.cat/actualitat/la-festa-de-la-pagesia-benvinguts-a-pages-se-celebrara-aquest-any-de-forma-virtual-6166/

1/3

Mitjà: monsostenible.net
Benvinguts a Pagès se celebrarà finalment de forma virtual a causa de la situació d'incertesa per la covid-19 - Món Sostenible
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Benvinguts a Pagès se celebrarà finalment de forma virtual a causa de la
situació d'incertesa per la covid-19
Després de l'ajornament de dates, finalment la pandèmia obliga a traslladar la gran festa de la pagesia
catalana a les xarxes socials. Així, durant el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre una vintena de
productors i productores del país oferiran xerrades divulgatives, visites virtuals i tutorials amb receptes i
consells sobre alimentació, entre d'altres activitats.Tot i que l'edició d'enguany de Benvinguts a Pagès
sigui virtual, es mantenen a disposició del públic les rutes de cap de setmana o d'una jornada arreu del
país amb els productors i productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi. Des
de l'organització esperen que l'edició de 2021 pugui recuperar el format presencial i les dates habituals
del primer cap de setmana de juny.

Imatge corresponent a l'edició 2019 de Benvinguts a Pagès
Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, fin alment es rendeix a la incertesa provocada
per la crisi sanitària i a la situació excepcional provocada per la Covid-19, i canvia finalment el seu
format en l'edició d'enguany. Així doncs, no serà presencial i el primer cap de setmana d'octubre, els
dies 3 i 4, Benvinguts a Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a través d'un esdeveniment
excepcional en què es vol mantenir l'essència del projecte: donar a conèixer l'origen dels productes que
consumim cada dia i que es produeixen arreu del país. Una representació dels productors i productores
inscrits a Benvinguts a Pagès programaran tot tipus d'activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals
destaquen xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.

A través dels perfils de
Benvinguts a Pagès a les
xarxes socials, els dies 3 i 4
d'octubre es podrà conèixer el
dia a dia de diferents pagesos i
pageses que seran entrevistats
i explicaran, entre d'altres,
com és l'elaboració de l'oli a
les Terres de l'Ebre, els secrets
de la producció d'un producte
com la cervesa des de Lleida, o
el treball a l'horta amb
productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals
donaran al públic l'oportunitat
de conèixer explotacions de
carn, embotits, aviram, ous i
altres productes d'horta i
posar en valor la feina de
pagesos i ramaders. Els
tutorials amb consells per a
una alimentació saludable
estaran protagonitzats per
pagesos i pageses que
treballen amb mel, pa i
queviures, vins i caves, fruita,
carn, embotits i herbes
aromàtiques. En el marc
d'aquest Benvinguts a Pagès
virtual donaran a conèixer
recomanacions per gaudir dels
productes de temporada i
aprofitar les seves propietats

La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d'aquesta edició amb els detalls de les
activitats virtuals programades, que es podran veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i
YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l'etiqueta #eBaP.
Experiència virtual
A través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, els dies 3 i 4 d'octubre es podrà
conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que seran entrevistats i explicaran, entre d'altres,
com és l'elaboració de l'oli a les Terres de l'Ebre, els secrets de la producció d'un producte com la
cervesa des de Lleida, o el treball a l'horta amb productes dolços al Berguedà.
Les visites guiades virtuals donaran al públic l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits,
aviram, ous i altres productes d'horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders.
Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos i pageses
que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el
marc d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes
de temporada i aprofitar les seves propietats.
Restaurants i allotjaments
Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana.
L'esdeveniment serà un bon aparador perquè els establiments turístics expliquin com és la feina que
habitualment no es veu. Es podrà entrar fins als fogons d'un restaurant del Segrià i descobrir les
tècniques de cuina d'un hotel gastronòmic de Falset, entre d'altres atractius. A més, des del sofà de
casa es podran visitar, còmodament, les cases rurals del Berguedà, situades enmig de la natura en un
entorn privilegiat, així com un hotel de Tarragona.
Omplir el rebost
L'edició d'enguany permetrà viure una experiència virtual en què també es mantindrà l'oportunitat
d'adquirir els productes directament als productors i omplir el rebost. El Benvinguts a Pagès també
esdevé un repte per accelerar la digitalització de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del
país que tenen a internet una gran oportunitat per difondre i vendre directament els seus productes. Els

www.monsostenible.net/catala/noticies/el-benvinguts-a-pag?s-se-celebrar?-enguany-de-forma-virtual/
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d'un restaurant del Segrià i
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cuina d'un hotel gastronòmic
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del Berguedà, situades enmig
de la natura en un entorn
privilegiat, així com un hotel
de Tarragona. Tot i que l'edició
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We’ll Make you Feel at Home
We are Ready to Provide you an Amazing and
Safe Time at our Facilities

Campings in Girona

BENVINGUTS A PAGÈS 2020, LA GRAN FESTA DE LA PAGESIA CATALANA
Benvinguts a pagès: Tasta i compra productes en el seu lloc d’origen!
Dies 3 i 4 d’octubre de 2020
Benvinguts a pagès: La gran festa de la pagesia catalana obrirà, de manera

MÉS INFORMACIÓ

Vine a pagès en família!

gratuïta, les portes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país!

Benvinguts a Pagès, 3 i 4 d’octubre, cap de setmana de visites gratuïte…
gratuïte…





DATA INICI

DATA FI

03-10-2020

04-10-2020

Podreu fer de pagesos, veureu com treballen els productors, tindreu l’oportunitat de
comprar els productes al seu origen sense intermediaris i provar els restaurants de
proximitat.
Tindreu a la vostra disposició un ampli ventall de productes d’horta, fruita fresca, cereals,
carn, peix, làctics, mel i herbes aromàtiques, entre d’altres, que podreu tastar al finalitzar
les visites a les explotacions i podreu també comprar els aliments directament per omplir
el vostres rebost.

 COMARCA:

Un dels objectius de la iniciativa és incentivar la compra dels aliments al seu
origen i sense intermediaris i reforçar el vincle entre els productors i els
restauradors.

https://www.sortirambnens.com/activitats/sortir-amb-nens-a-barcelona/benvinguts-a-pages/

Alt Camp 
Alt Empordà 
Alt Penedès 
Alt Urgell 
Alta Ribagorça 
Anoia 
Bages 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Empordà 
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BENVINGUTS A PAGÈS’ ESTRENA INNOBAP,
UN PROGRAMA D’ASSESSORAMENT
PERSONALITZAT PER A CINC
EXPLOTACIONS AGROALIMENTÀRIES
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"Benvinguts a Pagès" estrena InnoBaP, un programa d’assessorament personalitzat per a cinc explotacions agroalimentàries
17.07.2020
Benvinguts a Pagès estrena un programa d’assessorament per a cinc explotacions agroalimentàries innovadores que també participaran a la
gran festa de la pagesia catalana el primer cap de setmana d’octubre. Amb la voluntat de donar suport als pagesos i pageses en matèria de
formació i assessorament en estratègia comercial i oferir-los nous aparadors per donar a conèixer els seus productes s’impulsa el
programa InnoBap. Aquesta iniciativa de Prodeca s’emmarca en el projecte interregional europeu "MD.net: When brand meets people".
Prodeca acompanyarà les formacions personalitzades en la seva vocació de de donar eines pràctiques a les empreses catalanes per promoure els
productes agroalimentaris arreu, millorar la seva competitivitat i obrir-los les portes a la internacionalització.
Cinc activitats diferents
Les explotacions que rebran l’assessorament del programa InnoBaP es corresponen a activitats agroalimentàries diverses. "Pommy House", des
del Montsià, està especialitzada en la producció de magranes de varietats primerenques i residu 0, exporta a Europa i a altres països com Qatar i
compta amb un sistema informàtic pioner per garantir la traçabilitat de la producció.
"Aromis de la Conca", situada a Montblanc a la Conca de Barberà, ha recuperat el conreu del safrà a Catalunya, després de 100 anys de la seva
desaparició. El safrà de la Conca de Barberà és considerat de gran qualitat pels seus aromes i sabors.
"Lo Caragol de la Serra", a les Garrigues, és una explotació dedicada a la cria i engreix de cargols que aplica un model únic. Replica en aquest
espai agrícola unes condicions molt similars a les del medi natural amb fruites, verdures, herbes i gra ecològic per als cargols. La seva producció
arriba als restaurants i comerços de la província, però també de Barcelona.
Des de la Noguera, "Fructumcat" és la quarta generació de pagesos que treballen la terra a partir de la vinya, l’olivera, les fruites de bosc i els
cereals. Ho fan a partir d’una agricultura sostenible, amb criteris de producció integrada i en què es mantenen els cicles lunars de la biodinàmica
tradicionals de principis de segle XX.
A Osona, el "Centre de Manipulació de la Castanya" dona protagonisme a aquest producte durant tot l’any més enllà de la tardor des d’unes
finques situades a 900 metres d’alçada al Montseny. L’explotació treballa amb un procés totalment natural on només es tracta amb castanya. Així
s’obté un producte molt ric en vitamines, minerals i molt nutritiu conservant totes les seves propietats organolèptiques.
Selecció de les explotacions
L’assessorament personalitzat compta amb una dotació econòmica de 5.000 euros per a cadascuna de les explotacions seleccionades en què
s’ha tingut en compte el perfil innovador i el potencial comercial del producte i l’explotació, la viabilitat econòmica de l’activitat i l’actitud
emprenedora dels seus responsables. La tria s’ha fet a partir d’un comitè multidisciplinari format per representants del DARP, l’IRTA, la Cambra
de Comerç de Barcelona, ACCIÓ i Prodeca.
El primer cap de setmana d’octubre Benvinguts a Pagès convidarà el públic a redescobrir l’origen dels productes que mengem, viure experiències
autèntiques, omplir el rebost, visitar els restaurants que treballen amb productors i productores de proximitat i allotjar-se en establiments rurals.
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, a través de Prodeca, i del departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al
projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la
revalorització i la promoció del sector.
FONT: Monrural.cat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-li continguts interessants mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si
continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Poden canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies
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Benvinguts a Pagès’ estrena
InnoBaP, un programa
d’assessorament personalitzat
per a cinc explotacions
agroalimentàries
Les cinc explotacions participants a la propera edició de ‘Benvinguts a Pagès’, que
comptaran amb aquest ajut, estan ubicades al Montsià (‘Pommy House’), a la
Conca de Barberà (‘Aromis de la Conca’), a les Garrigues (‘Lo Caragol de la Serra’), a
la Noguera (‘Fructumcat’) i a Osona (‘Centre de Manipulació de la Castanya’)
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Mitjà: turismesolsones.cat
Data: 20-5-20
Link:
http://ow.ly/e3S550BEtkf

Mitjà: acapa.cat
Data: 20-5-20
Link:
http://ow.ly/h81j50BEt4J

Mitjà: vadegust.cat
Data: 4-5-20
Link:
http://ow.ly/to6s50zyL3L
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Mitjà: monrural.cat
Data: 4-5-20
Link:
http://ow.ly/O2eY50zyKYm
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Mitjà: monsostenible.net
Data: 1-5-20
Link:
http://ow.ly/7LxQ50zxy5s
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