
 

 

En els  darrers temps el turisme rural és una opció que ha incrementat el seu interès com a 

destinació de lleure o turisme. Des d’Unió de Pagesos hem organitzat una jornada per 
reflexionar entorn del turisme rural i, més concretament de l’agroturisme: Què pot aportar a les 

explotacions agràries? Com ho gestionen les explotacions que tenen allotjament?  La  iniciativa 
“Benvinguts a pagès”, podria ser un model per donar a conèixer la realitat del món rural durant 

tot l’any? Podria ser un model de negoci? 

 

La jornada presenta la feina feta per l’administració i les propostes en aquesta qüestió i, per 
l’altra, experiències que, per iniciativa privada o per iniciativa d’administracions, ja s’estiguin 
realitzant. 

També coneixerem de primera ma l’experiència de Can Burguès, a Santa Eulàlia de Ronçana, 

on des de fa 19 anys combinen l’explotació d’avellaners amb l’allotjament. 

18.00 h – 18.15 h  Presentació de la jornada. Josep Margenat. Responsable Agroturisme Unió de Pagesos 

18.15 h – 19.00 h   Perspectives de futur de l’agroturisme i el turisme rural. Representant de l’Agència 

Catalana de Turisme  

19.00 h – 20.15 h  Impacte del turisme en el desenvolupament rural. Sr. Josep Dadón Paz. Responsable de 

Desenvolupament Rural. Direcció General de Desenvolupament rural 

20.15 h – 21.00 h  Col·loqui 

 

18.00  h – 19.00 h  L’experiència del “Benvinguts a Pagès”. Ramon Sentmartí Castañé. Director gerent de 

PRODECA (Promotora dels aliments catalans) 

19.00 h – 20.00 h  Taula Rodona amb diferents experiències. 

El Soler de n’Hug. Abel Perarire 

Granja Pifarre. Carlos Pifarré 

Vins El Cep. Maite Esteve 

Ca Rosset. Ester Gomis 

20.00 h – 21.00 h  Col·loqui entre tots els assistents 



 

 

 

 

DIMECRES 27 D’OCTUBRE. ALLOTJAMENT I AGROTURISME  

(Can Burguès. Santa Eulàlia de Ronçana. Vallès Oriental) 

 

10.00 h –10.15 h Benvinguda 

10.15 h – 14.00 h   Visita a Can Burguès (Santa Eulàlia de Ronçana). Visita a l’allotjament i a l’explotació 

agrícola (avellaners). 

14.00 h – 15.00 h  Dinar gratuït pels assistents 

14.00 h – 17. 00 h  Col·loqui: com pot ajudar el turisme a les explotacions agràries? És possible en 

explotacions sense allotjament? 

 

INSCRIPCIONS mlligadas@uniopagesos.cat. 637518305 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Organitza:  
 

 

 

Financia:         

mailto:mlligadas@uniopagesos.cat

