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PRESENTACIÓ

El Mercat del Ram és la fira agroalimentària i ramadera de 

referència a Catalunya que fomenta la participació i difusió dels 

valors de la pagesia i ramaderia d’Osona per posar-la en valor. 

Dins del marc del Mercat del Ram d’enguany, La Casa de 
Pagès, que es celebrarà el 23, 24 i 25 de març, pretén mostrar 

la vida de pagès des dels seus orígens fins a dia d’avui, 
a través d’exposicions, concursos i tallers en un espai singular 

amb un alt compromís i participació del sector, les persones i el 

territori. 

El model de La Casa de Pagès és complet, dinàmic, 
pedagògic i divulgatiu gràcies als expositors, les activitats i els 

animals que trobem dins d’un circuit integrat que fomenta la 
participació i observació. El target de La Casa de Pagès és 

tant el públic professional com el familiar repartit en el temps.

Gràcies al compromís i la difusió de les tradicions en l’àmbit 

agrícola i ramader, La Casa de Pagès fomenta valors com la 
preservació del medi ambient, la resiliència, l’esperit de 
superació i la creativitat, entre d’altres.
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XIFRES (última edició)

Flyer A5 Casa de Pagès: 2.000 unitats

Empreses que han donat suport: + de 40
Impulsores: Aero System Roti, Agrogi Dapecsa, Comercial 

Ramadera de l’Eix, Cooperativa Plana de Vic, DARP, Erra 

Tecni-Ram, Genefarm, Gepork, Grans del Lluçanès, Jarc, 

Mecàniques Segalés, Pinsos Sanky, Pinsos Sant Antoni, 

Provetsa, Quintanes, Sahivo, Skiold Agric Bemvig i Trivic.

Col·laboradores: Abellaires d’Osona, Agrària de Torelló, 

ASFAC, Banc de Llavors de Roda, Consorci del Lluçanès, 

EASD, Escola de Pastors, Farines Ylla, Fundació Areté, 

Granja Armengol, Grup Casacuberta, Grup Morera, Kreas, 

La Vola, Llet Nostra, Masia Casablanca, Museu Etnològic, 

Natrus, Orgull Pagès, Sergal i Tonis de Santa Eugènia.

Visitants a La Casa de Pagès: + de 20.000
Alumnes: + de 600
L’Escorial, l’Andersen, FEDAC-Pare Coll, La Sínia, Dr. Joaquim 

Salarich, Sta. Caterina i el Sagrat Cor.

* xifres corresponents a l’última edició de 2017 (2a)

3a Ed. La Casa de Pagès

Els objectius d’aquesta iniciativa continuen sent:

1. Mostrar de manera dinàmica i didàctica l’origen de la indústria 

agroalimentària, un sector amb una gran tradició a la nostra co-

marca. 

2. Entendre els paral·lelismes entre els espais productius de la 

casa de pagès i la indústria agropecuària i alimentària de la 

comarca d’Osona. 

3. Aglutinar i consolidar l’espai com agent promotor del sector. 

Es posa en valor la feina que fa aquest sector, i s’explica d’una 

manera pràctica i dinàmica la tasca que desenvolupa, generant 

complicitats amb els visitants. 

La Casa de Pagès és un espai de relació i acte conjunt, de 

trobada del mateix sector que fomenta el fet de compartir 

experiències.
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HORARIS

La Casa de Pagès, que s’organitzarà al Recinte Firal El Sucre, 

s’obrirà a tot el públic els dies 23, 24 i 25 de març de 2018.

L’horari de les activitats serà, de 17:00h a 20:00h el divendres i 

de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h el dissabte i el 

diumenge. 

Abans però ja s’hauràn realitzat visites concertades, 

exclusivament per a les escoles, el dijous i divendres al matí.

ESTRUCTURA

Dins d’un espai dinàmic amb activitats, tallers, concursos 

i exposicions, s’englobaran:

· 6 Zones
Obrador

Camp i l’Hort

Graner

Cabanya

Estable

Mercat
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PARTICIPACIÓ
Des de l’organització, volem comptar amb el suport de totes 

aquelles empreses i institucions relacionades amb qualsevol 

dels sectors productius esmentats anteriorment. 

D’aquesta manera, posicionem la vostra organització com a 

patrocinadora, impulsora o col·laboradora per millorar la imatge i 

reputació de la vostra marca dins del sector. 

Les opcions són àmplies i perfectament adaptables a les necessi-

tats de cada empresa. Les classifiquem de la següent manera:

Patrocini GENÈRIC (10.000 € + IVA)
Requisit: Empresa relacionada amb el sector agroalimentari

Contraprestacions: 

· Exclusivitat d’imatge (dins el mateix producte)

· Presència destacada dins La Casa de Pagès

· Logotip de l’empresa a totes les aplicacions gràfiques i a l’apartat de la 

web www.vicfires.cat de La Casa de Pagès

· Logotip al cartell, les banderoles i a la revista del Mercat del Ram

· Invitacions a discreció

Patrocini ESPAI (5.000 € + IVA)*
Requisit: Empresa relacionada amb el sector productiu que representa l’espai

Contraprestacions: 

· Espai exclusiu d’una zona de la Casa de Pagès, només imatge de 

l’empresa patrocinadora en aquesta estança

· Logotip de l’empresa a totes les aplicacions gràfiques i apartat de la web 

www.vicfires.cat de La Casa de Pagès

· Menció a la revista del Mercat del Ram, photocall amb totes les empre-

ses a l’entrada del Recinte Firal

· Col·laboració amb una activitat

· Invitacions a discreció

* Possibilitat de compartir el cost i l’espai amb un altre patrocinador

EXPOSITOR (750 € + IVA) suport
Requisit: Empresa relacionada amb qualsevol dels sectors productius

Contraprestacions: 

· Imatge de marca a diferents punts de la Casa de Pagès

· Presència del logo a l’apartat de la web www.vicfires.cat de la Casa de 

Pagès, menció a la revista del Mercat del Ram, photocall amb totes les 

empreses a l’entrada del Recinte Firal

· Col·laboració amb una activitat de La Casa de Pagès

· Estand de 3x4m a una zona comercial dins el pavelló gran del Recinte, 

a part de la zona didàctica

· Invitacions a discreció

IMPULSOR (600 € + IVA)
Requisit: Empresa relacionada amb el sector agroalimentari

Contraprestacions: 

· Imatge de marca a diferents punts de la Casa de Pagès

· Presència del logo a l’apartat de la web www.vicfires.cat de la Casa de 

Pagès, menció a la revista del Mercat del Ram, photocall amb totes les 

empreses a l’entrada del Recinte Firal

· Col·laboració amb una activitat de La Casa de Pagès

· Invitacions a discreció

COL·LABORADOR (250 € + IVA)
Requisit: Empresa relacionada amb qualsevol dels sectors productius

Contraprestacions: 

· Imatge de marca compartida amb altres empreses del sector

· Col·laboració amb una activitat de La Casa de Pagès

· Invitacions a discreció
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CONTACTE

Ajuntament de Vic

OFIM | Organisme Autònom de Fires i Mercats

Edifici del Sucre

Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 2a planta

08500 Vic

T 938 833 100

F 938 832 626

fires@vic.cat

www.vicfires.cat

ORGANITZA
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