Vespa velutina, el nou veí.

Biologia, ecologia, actualitat
i actuacions
Jornada tècnica
LLINARS DEL VALLÈS, dijous 3 de maig de 2018
220182018ecres 30 de setembre de 2018
Presentació
La
globalització
provoca
el
desplaçament d’espècies animals i
vegetals. Com molts altres éssers
vius, la Vespa velutina ha arribat per
instal·lar-se i afectar, ja veurem fins a
quin punt, l’ecosistema i alguns
aspectes econòmics de la producció
primària, com l’apicultura i la
fructicultura.
Només coneixent la biologia i
l’ecologia de la vespa, i amb l’actuació
conjunta de tots els afectats, es podrà
trobar la manera de minimitzar els
efectes d’aquest depredador, convertit
en el nou veí, que ha vingut per
quedar-se.

Programa
8.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Martí Pujol, alcalde de Llinars del Vallès.
Sr. Àngel Ruiz, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Vallès
Oriental.
Sra. Ana Álvarez, directora de l’Institut Giola.
9.15 h Biologia i ecologia de la Vespa velutina.
Situació a la comarca del Vallès Oriental
Sr. Toni Armengol, tècnic en control de plagues.
10.45 h Pausa, amb tast de mels de productors de la zona
11.15 h Taula rodona. Sectors i administració. Propostes. Sinèrgies
Sra. Ükerdi Zudayre i Sr. David Àlvarez, apicultors.
Sr. Jordi Puchol, president de la federació d’ADFS del Vallès
Oriental.
Sr. Jordi Olmo, tècnic de flora i fauna del Dpt. Territori i Sostenibilitat.
Sra. Marta Miralles, tècnica de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Sr. Xavier Pujolàs, tècnic de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
Sr. Toni Armengol, tècnic en control de plagues.
Moderador: Sr. Jaume Bosacoma
12.30 h Pràctica al camp. Visita a les abelles. Trampes amb líquids
atraients, arpes elèctriques i altres mètodes de lluita
Sra. Ükerdi Zudayre i Sr. David Àlvarez, apicultors.
14.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Departament d’Ensenyament

Lloc de realització
Institut Giola
C. Tulipa, s/n
08450 – LLINARS DEL VALLÈS

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Ajuntaments de Llinars del Vallès i Sant
Celoni
Departament de Territori i Sostenibilitat

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Institut Giola:
Tel. 938 412 866 A/e consergeriagiola@gmail.com
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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