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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.

Per descobrir tots els tresors que ens ofereixen 
aquests petits insectes us convidem a la cinquena 
edició d'aquest esdeveniment. La mel, el pol•len, 
la cera, la pròpoli, la gelea reial i el verí seran els 
protagonistes de la 5a Trobada, que conclourà amb 
el 2n Concurs de mels d'Andorra, on es posarà en 
valor el gran producte que, de la mà dels apicultors, 
ens ofereix el nostre territori.

Dissabte
25 de novembre

2017

Centre de Natura
de la Cortinada

Ordino

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
Hble. Sr. J. Àngel Mortés Pons
Consol Major d'Ordino

10:15 h
L'aprofitament integral
de les abelles - 1a Part
Sr. Esteve Miràngels i Feixas
Veterinari d'abelles

11:00 h
Pausa cafè

11:15 h
L'aprofitament integral
de les abelles - 2a Part
Sr. Esteve Miràngels i Feixas
Veterinari d'abelles

12:00 h
2n Concurs de mels d'Andorra

13:00 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 i aficionats

al món apícola

InscripciO:
Gratuïta. Places limitades

InformaciO:
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
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