Fira de la mel

IV Jornada de la mel
Jornada tècnica
RINER, dissabte 28 de març de 2020
Presentació

Programa

En aquesta nova edició de la Jornada
de la mel de Riner es tractaran
diferents temes d’interès per al sector
apícola.
A més de l’actualització del projecte
REDICAT, la jornada se centrarà en
les propietats i usos en l’antiguitat dels
diferents productes apícoles.
Els temes tractats pretenen reforçar
l’argumentari
de
venda
dels
productors, i alhora informar els
consumidors de productes apícoles i
interessats en general.
La jornada es celebra en el marc de la
IV Fira de la mel de Riner,
conjuntament amb d’altres activitats,
exposicions i mercat de productes
apícoles.

15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.00 h Presentació de la jornada
Sr. Carles Feixas, director de la Fira.
Sra. Míriam Sort, directora territorial de Territori i Sostenbilitat a la
Catalunya Central.
16.15 h Presentació de la fase II del projecte REDICAT
Sr. Joan M. Llorens, apicultor i president de l’Associació Amics de
les Abelles.
16.30 h Els productes apícoles: propietats nutricionals i beneficis
Sr. Jaume Cambra, apicultor ecològic, doctor en biologia, professor
de botànica a la Universitat de Barcelona.
17.30 h Tast de mels i productes biofuncionals de les abelles (mel amb
pròpolis, gelea real, pol·len)
Sr. Joan M. Llorens, apicultor i president de l’Associació Amics de
les Abelles.
18.00 h La mel a través de la història: els templers i la mel
Sr. Jesús Ávila Granados, periodista i col·laborador de la revista
Vida Apícola.
19.00 h Fi de la jornada

Organització

Lloc de realització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Escola Agrària del Solsonès

Ajuntament de Riner

Col·laboració

Ajuntament de Riner
Casa Gran del Miracle
25290 RINER

Fira de la mel

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Escola Agrària del
Solsonès (Tel.: 973 48 07 13 - A/e: aecasol.daam@gencat.cat), indicant en
el correu el vostre nom i cognoms i a l’assumpte, “Jornada PATT mel
Riner”.
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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1234
// 3,00
1234/ 2,75
3,00
200070

