Firabril 2018

Jornada d’apicultura
Jornada tècnica
EL PERELLÓ, diumenge 22 d’abril de 2018

Presentació
Els professionals i aficionats a
l’apicultura, així com el públic en
general, han de conèixer quines
repercussions tenen en el nostre
organisme les picades de les abelles, i
què cal fer des d’un punt de vista
preventiu i de tractament. Aquests
aspectes s’explicaran d’una manera
actualitzada en la primera ponència.
La segona ponència farà referència a
aquells aspectes de salut pública que
cal conèixer a l’hora de posar a la
venda la mel del propi productor,
principalment pel que fa l’etiquetatge,
les condicions d’envasat i els requisits
específics
per
a
determinades
presentacions comercials de mel. Cal
tenir en compte que cada vegada són
més
els
apicultors
que
volen
comercialitzar la seva producció, per tal
de valoritzar-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran Grau i Verge, director dels Serveis Territorials del DARP
a les Terres de l’Ebre.
10.45 h Les al·lèrgies i reaccions a l’apitoxina: actuacions i consells
davant situacions de risc i procés de curació
Dr. Rafael Llàtser Oliva, al·lergòleg, cap de la unitat d’al·lèrgies
Hospital Santa Tecla, Tarragona.
12.00 h Presentació d’AECRIA (Asociación Española de Criadores de
Reinas)
Sr. Harildo Dávila Guerrero, vicepresident d’AECRIA.
12.15 h Vull envasar i vendre la mel, què he de fer? Coneixem les
diferents modalitats de comercialització, requisits,
característiques i etiquetatge
Sr. Jordi Vendrell i Cedó, veterinari i inspector de l’Agència de la
Salut Pública al Baix Ebre.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Joaquim Xifra i Triadú, subdirector general de Ramaderia del
DARP.

Lloc de realització
Cinema-Auditori Victòria
C. Lluís Companys, s/n
43519 - EL PERELLÓ (Baix Ebre)

Apícola Tarragonina

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta i oberta a tothom.
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina Comarcal del Baix
Ebre:

Ajuntament del Perelló

Tel.: 977 441 234 - A/e: abebre.daam@gencat.cat

@ruralcat
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