II Jornada de la mel
Jornada tècnica
RINER, dissabte 7 d’abril de 2018

Presentació

Programa

A les comarques centrals, l’apicultura
ha estat des de sempre una activitat
complementària de la vida de pagès.
Malgrat que les produccions es
destinen principalment al consum
propi, aquestes comarques presenten
un clar potencial per a un major
desenvolupament de l’activitat apícola.
En aquesta jornada es tractaran un
seguit de temes d’interès apícola i es
realitzaran tastos de diferents varietats
de mels, mels líquides i mels
cristal·litzades,
per
copsar
les
diferències i propietats de cada tipus
de mel.
La jornada es celebra en el marc de la
III Fira de la mel de Riner,
conjuntament amb d’altres activitats,
exposicions i mercat de productes
apícoles.

11.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
11.15 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Solà i Bosch, alcalde de Riner.
Sr. Ramon Lletjós i Castells, director dels Serveis Territorials del DARP
a la Catalunya Central.
11.30 h Organització de les abelles i els beneficis dels productes del rusc,
tot seguit taller pràctic a les arnes1
Sra. Carol Obiol, apicultora.
14.00 h Dinar2
16.00 h Situació de la vespa velutina a Catalunya
Sr. Carles López, secretari d’Apicultors Gironins Associats.
17.15 h Tast de mels líquides i cristal·litzades
Sr. Joan Maria Llorenç, apicultor. President de l’Associació d’Amics de
les Abelles i membre d’Apistòria.
17.45 h Pausa
18.00 h La importància de les abelles en la pol·linització
Sr. Joan Maria Llorenç.
19.00 h Fi de la jornada
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Per a la part de treball a les arnes, convé portar vestit, careta i guants. Per qui
no en tingui, l’organització en proporcionarà.
Complementàriament a la jornada, el Diumenge 8 d’abril de 2018 a les 12.00 h
es farà un tast de mels a càrrec de la Sra. M. Àngels Boixadera i del Sr. Joan
Maria Llorenç (apicultors i catadors).

Organització

Lloc de realització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ajuntament de Riner
25290 RINER (El Miracle)

Inscripcions
Ajuntament de Riner

Fira de la mel

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Escola Agrària del
Solsonès (Tel.: 973 48 07 13 - A/e: aecasol.daam@gencat.cat), indicant en el
correu el vostre nom i cognoms i, a l’assumpte, “Jornada PATT mel Riner”.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Opció de dinar el menú de la mel (preu 22 €) al Restaurant del Miracle, amb
reserva prèvia a l’Ajuntament de Riner (Tel.: 973 48 08 15 - A/e:
ajuntament@riner.ddl.net ).
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