
Es presenta el Passaport de Proximitat, una iniciativa conjunta del 

territori per dinamitzar la restauració i els vins del Bages. 

 

El Consell Regulador de la DO Pla de Bages, el Gremi d’Hostaleria i turisme del Bages i l’Associació 

Fogons Gastronòmics del Bages amb el suport del Consell Comarcal del Bages uneixen esforços per 

dinamitzar bars, restaurants i vins locals a través de la creació del Passaport de Proximitat. 

 
En moments difícils pel sector de l’hostaleria i de retruc, també del vi, és moment d’unir esforços per 
crear noves iniciatives amb l’objectiu de posar en valor els establiments del territori i els productes 
locals. Sinergies que pretenen motivar també el turisme (actualment comarcal), la cultura i el 
producte local. 
 
 
Com funciona el passaport de proximitat? 
Fins ara hi ha 28 establiments adherits i es preveu que se’n puguin afegir més durant la campanya.  
Els establiments segellaran el passaport per cada ampolla de vi DO Pla de Bages consumida a 
l'establiment. S'obsequiarà a totes aquelles persones que completin el passaport (5 establiments) 
amb una ampolla de vi o visita d'enoturisme que es podrà recollir a la seu de la DO Pla de Bages, al 
Gremi d’Hostaleria o  al Consell Comarcal del Bages. 
Les unitats seran limitades a 150 unitats i amb data màxima el 6 de juny. Coincidint amb la Fira ViBa, 
la Fira del Vi del Bages, que enguany tindrà lloc del 4 al 6 de juny. 
 
Els passaports estaran disponibles als bars i restaurants adherits a partir de la propera setmana. 
 
El Passaport de Proximitat compta amb una pàgina web (ja.cat/passaportdeproximitat) on es mostra 
un mapa i llista amb tots els establiments participants. Aquesta s'actualitzarà a mesura que s'hi vagin 
sumant bars i restaurants. Els establiments que vulguin formar part de la campanya es poden 
inscriure en qualsevol moment a la mateixa web.  La informació més detallada sobre la recollida de 
l’obsequi entre altres qüestions també es troba en aquesta mateixa web. 
 
 
Establiments adherits: 
 
Manresa 
Antikus 
Cal Bisbe 
Canonge 
El Golut 
Hotelet Casa Padró 
Jamoneria Pata Negra 
Restaurant Cal Lara 
Restaurant Camí Vell 
Restaurant La Cuina 
Restaurant Las Vegas 
Restaurant Lilith 
Seven Skybar 
Taverna 1913 
Turó de la Torre 
Vermuteria Santa Rita 
 

Cardona 
La Premsa 
 
Marganell 
Restaurant Cal Jaume 
 
Mura 
Cal Carter 
 
Navàs 
Alberg de Castelladral 
 
Sallent 
Mas de la sala 
Ospi Restaurant 
 
 

Sant Fruitós de Bages  
El berenador 
Hotel Món Sant Benet 
Restaurant Casa l’Agulla 
 
Sant Mateu de Bages  
Cal Paradis  
 
Santpedor 
Mirador de Montserrat 
Restaurant Tesi 



Fent xarxa a través de la promoció del producte local 
 
El Passaport de proximitat pretén ser el punt de partida de la promoció de les temporades 
gastronòmiques del Bages, una proposta que va néixer de la taula de treball de gastronomia de 
l’Associació Bages Impuls amb la idea  de fer promoció de la gastronomia del Bages i dels productes 
elaborats aquí. Juntament amb Bages Turisme es busca promoure aquestes quatre temporades que 
relacionen la gastronomia i els productes locals amb les diferents estacions de l’any i així donar a 
conèixer i posar en valor els diversos esdeveniments gastronòmics i productes agroalimentaris de la 
comarca.  
 
 
La ruta del vi DO Pla de Bages 
 
La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages comença a caminar aquest 2021 fruit de la iniciativa de Bages 
Turisme i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages. La Ruta del vi vol posicionar la comarca com a 
referent en enoturisme cultural, posant en valor els vins que es fan a la comarca però també 
elements patrimonials i paisatgístics únics. 
La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages organitza i articula tota l’oferta enoturística dels cellers de la DO 
Pla de Bages, i proposa als visitants diferents activitats per fer a la comarca en funció dels seus 
interessos.  
Durant aquest 2021 la Ruta del vi buscarà sumar sinergies i complicitats amb agents d’altres sectors 
com el de la restauració, les botigues de vins, els allotjaments i les empreses d’activitats per tal que la 
Ruta del vi DO Pla de Bages sigui una eina de desenvolupament econòmic i turístic del territori. 
 
 
 


