
 

 

 

 

 
 

 

 
10:00h. -  CONCURS DE MELS- Inici del XXXIVè Concurs de Mels a  l’Apicola Tarragonina SCCL. 

 

10:30h.: Presentació de les Jornades Tècniques d’Apicultura.  

 

10:45h: Conferència: “ LA GEOBIOLOGÍA COM A EINA DE TREBALL PER A PERSONES, ANIMALS, 

PLANTES I ABELLES” a càrrec del Sr. Joan Carles López Sancho, expert en Geobiología i radiacions 

de l’hàbitat. 

 
12:00h: Conferència:  “ EL CANVI CLIMÀTIC, LES SEQUERES I ELS SEUS EFECTES SOBRE EL 

MEDI” a càrrec de la Sra Elvira Carles Brescolí , directora de la Fundació Privada Empresa i Clima. 

 

13:30h: Cloenda de la jornada,  a càrrec del Sr. Joaquim Xifra i Triadú. Subdirector General de 

Ramadaria del DARP. 

 

Lloc de realització   : Cinema Auditori Victòria  

L’entrada a les Conferències  Apícoles és lliure i per a tot el públic. 
 

 

14:00 h.- MENJADA POPULAR : Es realitzarà una paella popular  per tots els apicultors i 

acompanyants bé siguin professionals com aficionats . Lloc idoni per intercambiar impressions i 

compartir experiencies. El preu del dinar es de 15€ i serà indispensable  previa reserva al telèfon 

977490218  abans del dia  8 d’abril. Passada aquesta data no s’acceptaran reserves.  

Es remarca per que  ho tingueu en compte, que els llocs a  les taules estaran  amb nom. Per tant 

tingueu en compte que en el moment de fer la reserva heu de dir  quanst sereu exactament per 

poder-vos asseure amb el mateix grup de gent.  

 

 

17:30h.- Degustació de la popular BUNYOLADA AMB MEL I OLI DEL PERELLÓ, al recinte firal. 

Venda de tiquets a l’estand de l’Ajuntament ( Entrada Pavelló firal).  

 

19:00 h..- ENTREGA DE PREMIS DEL 34è CONCURS DE MELS  

 

 

20:00 h.- SORTEIG DEL CONCURS  “ EL SEU PES EN MEL” :A tots els assistents a la fira que comprin als 

estands de dintre el pavelló firal  s’els obsequiara amb unes butlletes per poder participar en el 

sorteig. 
 

 

 
 
Organitza: Apícola Tarragonina SCCL     Telefons: 977490218  -    E.mail: facturacio.apicolatarraco@gmail.com 
Col.labora: -Ajuntament El Perelló -Departament d’Agricultura alimenticio i Medi Natural. DAAM  -Pallarès & Gonzalvo Assessors 

mailto:facturacio.apicolatarraco@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les bases  per poder participar en el  concurs  són:  
 

1.- Poden participar apicultors de tot l´Estat Espanyol. 

 

2.- Les mels s´entregaran en pots de 0´5Kg. i amb la tapa daurada, nous i nets, complint la 

normativa vigent de la mel (BOE 13 d´agost 1983), sense cap tipus d´emblema o senyal 

identificativa. 

 

3.- Cada participant haurà d´entregar de cada varietat que porti dos pots de 0´5Kg. amb 

la mateixa mel, un per a concursar i l´altre per l´exposició de mels concursants. 

 

4.- Per concursar solament s´admetrà per persona una mostra de mel (una mostra= 2 pots 

0,5Kg.) en cada varietat i solament podran participar les persones que puguin acreditar 

que són apicultors, presentant una còpia de la seva Cartilla Sanitària, o similar, juntament 

amb les mostres. 

 

5.- L’entrega i  recepció de les mostres es realitzarà el mateix dia  14 d´abril a la 

Cooperativa Apicola Tarragonina, i fins les 10h  del mati. Un cop rebuda la mostra, es 

designarà  internament un número que serà descomegut per la persona concursant i  que 

serà la única referència del jurat . 

 

6.- Les varietats de mels es repartiran en quatre grups: Romaní, Taronger, Alta Muntanya i 

Mil Flors. 

 

7.- Els premis seran adjudicats per un jurat integrat per diversos membres que s´anunciaran 

oportunament. 

 

8.- Premis: 

1er: placa d’Or i 150 €  

2º: placa d’argent i 60 €  

Premi Especial  a càrrec de l’Excm. Ajuntament del Perelló: trofeu de “ l’Abella d’ Or” a la 

millor de totes les mels seleccionades. 

 

9.- El lliurament dels premis tindrà lloc la tarda del dia 14 d’abril, al recinte firal. 
 

 


