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TROBADA D’APICULTORS
al Principat d’Andorra

L’apicultura és alhora una tècnica i un 
art que permet aprofitar els diferents 
i valuosos productes que generen les 
abelles. El seu esforç per mantenir i fer 
proliferar les colònies resulta ser, a més, 
clau en la conservació de l’agricultura i la 
biodiversitat en general per l’important 
paper que aquests himenòpters 
desenvolupen en la pol·linització de les 
plantes. La confluència dels interessos 
productius amb els interessos ecològics 
inherents a l’activitat apícola la fan 
mereixedora d’una atenció molt especial.

La Trobada d’apicultors al Principat 
d’Andorra té com a finalitat compartir 
experiències, coneixements i inquietuds 
entre professionals, aficionats, tècnics i 
científics del món de les abelles des d’un 
vessant actual i pràctic. La millora de la 
explotació apícola i el tractament dels 
reptes als quals s’enfronta, juntament 
amb la valorització de la funció ecològica 
de l’activitat, són temes abordats durant 
les diferents edicions.

En aquesta sisena trobada coneixerem 
una mica millor la història compartida 
entre les abelles i els homes, i ens 
aproparem a les experiències d’alguns 
dels museus apícoles més importants. 
Per acabar amb un bon sabor de boca, 
conclourem amb el 3r Concurs de mels 
d’Andorra, un esdeveniment que posa en 
valor el gran producte que, de la mà dels 
apicultors, ens ofereix el nostre territori.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE 2018

Centre de Cultura de la Valireta
C/ de la Valireta núm. 2

Encamp

PROGRAMA

10:00 H
Obertura de la jornada
Sr. Xavier Coma Gasia
President de l'Associació 
de Pagesos i Ramaders 
d'Andorra

10:05 H
Presentació de l'acte
Consol d'Encamp

10:15 H
“La abeja y el hombre, 
de antaño a hogaño, las 
mil caras de una historia 
compartida”
Sr. Agustín Arias Martínez
Coordinador de l’Aula Apícola 
Municipal de Azuqueca de 
Henares, director de l’EMAM 
i president de la Red de 
Museos Apícolas

11:15 H
Pausa cafè

11:45 H
“Museo Valenciano de 
la Miel. Sólo te picará la 
curiosidad”
Carles Galletero
Director del Museo 
Valenciano de la Miel

12:45 H
3r Concurs de mels 
d'Andorra

13:15 H
Lliurament de premis i 
clausura  de la jornada
Sr. Xavier Coma Gasia
President de l'Associació 
de Pagesos i Ramaders 
d'Andorra

ASSISTENTS
Apicultors, aficionats

al món apícola i públic
en general

INSCRIPCIÓ
Gratuïta. Places limitades

INFORMACIÓ
Associació de Pagesos
i Ramaders d’Andorra

(APRA)

C/ Dr. Vilanova núm. 9
Ed. Thaïs 4t D

Tel. 829 448
pagesos@andorra.ad

www.apra.ad


