
Organització

Col·laboració

Jornada tècnica
Poblet, dimecres 18 de maig de 2022

Més que abelles. 
La vida en joc

Programa

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré. Director dels Serveis Territorials del DACC 
a Tarragona.
Pare Abat del Monastir de Poblet.
Il·lm. Sr. Joan Canela. Alcade de Vimbodí.

10.30 h Les abelles de la mel: entre la biodiversitat i l’apicultura
Sr. Jaume Cambra. Profesor de biologia a la UB i apicultor.

11.30 h REDICAT 22 (Bee Friend)
Sr. Joan M. Llorens. Apicultor i director del projecte REDICAT.

12.00 h Taula rodona (diferents models d’empreses, models a seguir).

12.30 h Menció i entrega de les plaques d’honor del segell 
BEE FRIEND

13.30 h Cloenda de la jornada

Presentació

Les abelles són essencials per a la 
salut de les persones i del planeta. La 
mel i altres productes tenen propietats 
medicinals i el paper de les abelles com 
a pol·linitzadores les fa vitals per al 
subministrament d’aliments. Hi ha unes 
20.000 espècies d’abelles conegudes a 
tot el món. Els humans només gestionen 
algunes d’aquestes espècies i la majoria 
són silvestres. A més de valorar les 
abelles per la seva mel, la gent ha arribat 
a reconèixer la importància de les abelles 
per promoure la seguretat alimentària i la 
varietat de plantes i animals. Tanmateix, 
un augment de factors, com ara l’ús de 
plaguicides i la urbanització, significa 
que les abelles estan en declivi, afectant 
negativament molts dels ecosistemes de 
la Terra. Una pèrdua d’abelles afectaria 
els subministraments de mel i, el que és 
més important, la seguretat alimentària 
mundial i la biodiversitat. 
En aquesta jornada, volem aprofondir en 
aquests aspectes d’actualitat i sens dubte 
claus pel futur del nostre territori.

Lloc de realització

Monestir de Poblet
Ubicació a Google Maps

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació:
A/e: jgilsantos@gencat.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

220065 / 1,50

https://goo.gl/maps/ARPEncG3qaiQzrih7
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica
mailto:jgilsantos%40gencat.cat?subject=

