20 de maig 2021

DIA INTERNACIONAL
DE L’ABELLA

I Concurs “Les millors mels catalanes”
Del 19 d’abril al 18 de maig 2021
Bases del concurs:
1) Poden participar totes les persones apicultores amb
una explotació activa a Catalunya.
2) Una mostra de mel a concursar constarà de dos pots de
500gr (model ref. A370 estàndard), i tapa daurada, sense
cap emblema o senyal identificativa 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. Només s´admetrà
per persona una mostra de mel per varietat floral (una
mostra= 2 pots 0,5Kg.). Una mateixa persona pot optar al
concurs de les diferents varietats florals de mel.
3) L’entrega i recepció de les mostres es realitzarà via
correu ordinari o bé, presencialment a les oficines
centrals d’Unió de Pagesos de Catalunya (Casa de l'Agricultura, 2n Pis Carrer d'Ulldecona, 21; 08038 Barcelona)
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4) Amb la mostra a concursar cal fer entrega també d’un
sobre. A l’exterior, ha d’indicar:
1. Modalitat:
MEL DE ROMANÍ
MEL DE MIL FLORS
MEL DE MUNTANYA
MEL MONOFLORAL
2. Època de recol·lecció
3. Municipi i comarca
Organitzen

4. REGA
A l’interior del sobre cal indicar el nom de la persona
participant.
5) Els premis seran adjudicats per un jurat integrat per
diversos membres que s’anunciaran oportunament. La
composició del jurat es farà pública el 19 de maig, dia
previ al lliurament del premi. El jurat té la potestat de
realitzar un anàlisi pol·línic de les mels finalistes. Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta pel
jurat. Els primers premis seran un Trofeu i Diploma
acreditatiu. Els segons premis seran un Diploma
acreditatiu. Hi haurà un premi especial a la mel més ben
puntuada: la reines de les mels amb un Trofeu especial i diploma acreditatiu.
6) El lliurament dels premis tindrà lloc el 20 de maig a
mans de la persona consellera del departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i a la seu de la casa de
l’agricultura.
7) Quedaran exclosos de la participació aquells que
incompleixin alguna de les presents bases.
8) Les mostres es donaran a una associació
benèfica.
9) Es farà difusió dels premis a través dels
mitjans de comunicació i és permetrà utilitzar
la publicitat de promoció del premis assolits.
10) La participació al Concurs de Mels suposa
l’acceptació i compliment total d’aquestes
bases.

Col·laboren

