
   
   Acabar amb la velutina: 

una missió impossible? 

Jornada tècnica 
Cerdanyola del Vallès, dissabte 4 de febrer de 2023 

Presentació 

Des del 2013 ha entrat l’espècie 
invasora Vespa velutina a Catalunya. 
Al principi hi havia poc territori afectat, 
però amb el pas del temps s’ha anat 
estenent i afectant cada cop més els 
apicultors i altres col·lectius, a part de 
veure’s present en nuclis urbans i 
periurbans. Som conscients que és 
una plaga difícil de controlar, per això, 
des de l’Associació d’Apicultors de 
Barcelona (ASAB) proposem aquesta 
jornada per conèixer experiències 
d’altres llocs de la Península Ibèrica 
que han estat més afectats que 
Catalunya, per tal de poder abordar el 
problema amb més criteri i decidir un 
mètode per estalviar pèrdues de 
temps en assajos-error que ja s’han 
fet en altres llocs, juntament amb la 
planificació del programa de lluita a 
nivell comunitari. 
 

Lloc de realització 

Saló d’actes – Facultat de Veterinària 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Edifici V, Travessera dels Turons 
08193 Cerdanyola del Vallès 
 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 
Associació d’Apicultors de Barcelona 
A/e: info@asab.cat 
 

 
 

Organització 

 

    
 

4,50 

 

Col·laboració 

 
 

Programa 

  9.25 h Presentació de la jornada 
Sra. M. Àngels Boixadera. Encarregada de formació de 
l’Associació d’Apicultors de Barcelona. 

  9.30 h Conèixer la biologia de l’avispó asiàtic negre o 
velutina (Vespa velutina nigrithorax) per lluitar de 
forma efectiva  
Sr. Ernesto Astiz. Apicultor expert de Navarra. 

10.20 h Experiència de lluita contra la velutina a la costa 
atlàntica espanyola 
Sr. Xesús Feás. Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. 

11.10 h Pausa refrigeri 

11.30 h El qüestionari “Alerta velutina: Impacte de les 
velutines sobre els abellars a Catalunya (2022)” 
Sr. Gerardo Caja. Encarregat de Velutina de l’Associació 
d’Apicultors de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. 

11.50 h Disseny d’un programa de lluita integrada contra 
velutina a Catalunya  
Sr. Xavier Munill. Grup Bufalvent de Sils i Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

13.40 h Discussió general i conclusions 
Moderador: Sr. Gerardo Caja. Encarregat de Velutina de 
l’Associació d’Apicultors de Barcelona i Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

14.15 h Cloenda de la jornada 
Sr. Francesc López. President d’Apicultors de Barcelona. 

 
              
 
 
 Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
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