Benvolgut/da,
Des de la Fundació Alícia, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
l’Agència Catalana de Turisme, estem organitzant per als propers dies 17, 18 i 19 de juny
la primera edició de BENVINGUTS A PAGÈS, un cap de setmana de portes obertes a
explotacions agrícoles i ramaderes, que es complementarà amb propostes de restauració,
allotjament i activitats per tot el territori català.
Aquesta és una de les accions destacades de Catalunya Regió Europea de la
Gastronomia 2016 (CREG’16) i de l’Any de la Gastronomia, i té com a finalitat principal
posar en valor i promoure el turisme anomenat d'interior i experiencial, oferint als visitants
l'oportunitat d'apropar-se i conèixer de la mà dels propis pagesos l'autenticitat i les riqueses
d'aquest món d'on sorgeixen els aliments, poder veure els animals, els horts,... i aprendre i
gaudir de tot aquest patrimoni.
Com a allotjament us convidem a participar-hi oferint un preu especial i/o serveis
especials per tal de fomentar la pernoctació durant el cap de setmana de Benvinguts a
Pagès. Es realitzarà una campanya de comunicació de gran abast i per tant les vostres
propostes seran difoses. Serà, dons, una excel·lent ocasió per a vosaltres per captar
visitants i una oportunitat per promoure el vostre establiment.
A través del següent enllaç s'explica més en detall en que consistirà aquesta iniciativa:




Presentació del projecte.
Requisits de participació.
Fitxa de sol·licitud.

El període per tramitar la sol·licitud de participació a Benvinguts a pagès finalitza el proper
17 de febrer.

Enllaç al web Benvinguts a Pagès

L’organització del projecte compta amb el suport i implicació dels Delegats de Benvinguts a
pagès (DB), que són les persones referents del projecte per a cada una de les comarques.
Us facilitem les dades del vostre DB:






Comarca:
Nom DB:
Adreça correu:
Tel.

Amb el convenciment que Benvinguts a pagès serà una acció que tindrà un gran impacte
social i aportarà valor a la vostra activitat, rebeu una cordial salutació.
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