XII Jornada de la Mel
Jornada tècnica de referència
Balaguer, dissabte 28 d’abril de 2018

Presentació

Programa

Us presentem la XII Jornada Tècnica
de la Mel, amb temes d'actualitat del
sector apícola i l'estreta col·laboració
dels Apicultors Lleidatans Associats.
En aquesta Jornada farem menció al
judici
de
l'abellerol.
Un
grup
d'apicultors
va
interposar
una
reclamació
de
responsabilitat
patrimonial
contra
l'Administració
catalana i recentment la sentència
d'aquest judici reconeix els danys
ocasionats per aquest ocell a les
explotacions apícoles.
La resta de la Jornada la tornem a
dedicar a la sanitat apícola, sobre
l'aplicació del nou programa sanitari
de les abelles a Catalunya i
principalment
amb
l'aportació
d'experiències dels apicultors del
"Grupo Rascalacria" referides a
l'aplicació d'aquesta tècnica en la lluita
contra la varroa.
Animeu-vos i us hi esperem a tots !!

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Ill·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal Gine, alcalde de Balaguer.
10.15 h Informació i aplicació del programa sanitari de les abelles 2019
Sra. Sandra Vásquez, veterinària en sanitat apícola.
Sr. Josetxo Rodríguez, apicultor i tècnic d’A.LL.A.
11.00 h Situació desprès de la sentència que reconeix els danys
ocasionats per l’abellerol a les explotacions apícoles
Sr. Josep M. Clària, responsable del sector apícola de la UPC.
11.15 h Pausa
11.45 h Rascalacria: apicultors contra la varroa
Representants GRUPO RASCALACRIA.
13.30 h Debat amb tots el ponents
13.45 h Lliurament de premis del XI concurs “Reina de Mels”
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joaquim Porcar Coderch, cap del servei de coordinació territorial
dels SSTT del DARP a Lleida.

Lloc de realització
Sala de conferències del nou Pavelló Firal (antics terrenys d’INPACSA)
c/Urgell s/n
25600 BALAGUER

Organització

Inscripcions

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Oficina Comarcal de la
Noguera abans del 27 d’abril (Tel.: 973 443 603 - A/e: joan.ortiz@gencat.cat).
Persones de contacte: Sra. Carme Borrell i Sra. Dolors Molins.
Preu del dinar 21 €.
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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