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Benvinguts a Pagès 2022 
ALLOTJAMENTS 

 
Benvinguts a Pagès té la vocació de ser la gran festa anual, on es trobin el món de la 
pagesia i els consumidors. Coincidint amb el final de l’estiu i principis de tardor, quan el 
camp es troba en un gran esplendor de colors és el moment de fer una trobada única 
per a molts consumidors urbans.  

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

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

La vostra participació és una oportunitat per donar a conèixer la vostra activitat i el vostre 
establiment a un nombre gran de persones, alhora una possibilitat de fidelitzar a aquells 
que ja us coneixien i a altres que us descobriran per primer cop. La sisena edició de 
Benvinguts a Pagès es celebra els dies 1 i 2 d’octubre de 2022. 

La participació a Benvinguts a Pagès és gratuïta i està condicionada al 
compliment d’una sèrie de requisits establerts per l’organització. En cas que hi hagin 
moltes sol·licituds, l’organització aplicarà un sistema de valoració* que permeti escollir 
les més adequades, en base a una sèrie de criteris i segons l’aplicació d’un sistema de 
puntuació. 

Les propostes dels participants es difondran pels canals següents: 

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

@SomGastronomia i @CatalunyaExperience 
- Pla de publicitat i comunicació 

 

Com participar-hi 

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

 
 



 

  

2 

Els requisits indispensables de participació per allotjaments són: 
 
o Estar degudament registrats al Registre de Turisme de Catalunya (RTC). 
o Si sou alberg, cal que estigueu registrats al Registre d’instal·lacions 

Juvenils de Catalunya. 
o Si sou turisme rural, es valorarà (no obligatori) si esteu categoritzats amb 

espigues per la Direcció General de Turisme. 
o Oferir una oferta especial per al vostre allotjament durant el cap de setmana 

de l’1 i 2 d’octubre de 2022. L’oferta especial pel Benvinguts a Pagès pot 
presentar diferents condicions i formats com: 
- Regalar una cistella de productes o un producte determinat, vinculat al 

territori o comarca on pertany l’allotjament. 
- Oferir un servei extra vinculat a la riquesa agroalimentària o gastronòmica 

del territori. Aquest serveix ha de ser gestionat pel mateix allotjament. Per 
exemple: un esmorzar o un berenar de pagès, una visita a la granja pròpia 
(preferiblement en horari no coincident amb les visites de Benvinguts a 
Pagès), etc. 

- Un descompte del 10% o superior en la proposta presentada per 
l’allotjament. 

- Altres iniciatives pròpies que caldrà consultar amb l’organització. 
 

 
*Sistema de valoració en cas d’excés de sol·licituds en un mateix territori: 
 
ü Tots els establiments: 

 

o Formar part dels programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme. 
Més informació a: http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/ 

 
ü Establiments de turisme rural: 

 

o Formar part dels programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme. 
Més informació a: http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-
act/ 
 

o Categorització amb espigues per la Direcció General de Turisme. Més 
informació a: 
http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_t
urisme/establiments_turistics/qualitat_turistica/ 
 

 

 
 


