
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                            

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada 
Sr. Josep Mª Clària, responsable nacional sector apícola d’Unió 
de Pagesos de Catalunya. 

11.15 h Seguretat alimentària, etiquetatge i envasat de la mel 
Sr.Jordi Vendrell, veterinari de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre. 

12.30 h Qualitat diferenciada: cas de la mel 
Sra. Sònia Francioli, tècnica del Servei de Promoció de la Qualitat 
Agroalimentària del DACC. 

13.00 h Lliurament premis II Concurs millors mels catalanes 
Sra. Cristina Massot, subdirectora general d’Indústries i Qualitat 
Agroalimentàries del DACC. 
Sr. Jordi Armengol, responsable sectors ramaders a la CPN Unió 
de Pagesos de Catalunya. 

13.30 h Cloenda de la jornada 

 

Presentació 

L’Assembla General de l’ONU va 
declarar el 20 de maig Dia Mundial de 
l’abella amb l’objectiu de conscienciar a 
la societat de la importància de 
preservar les abelles i altres 
pol·lintizadors. 

De la pol·linització en depèn el 84% de 
les espècies vegetals i un 76% de la 
producció d’aliments. A més, les abelles 
contribueixen a la conservació de 
l’equilibri ecológic i la biodiversitat 
biològica afavorint l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

L'objectiu d’aquesta jornada és recordar 
els requisits per elaborar i etiquetar una 
mel de la máxima qualitat i celebrar 
l’elecció de les millors mels catalanes. 
 

 
Lloc de realització 

Casa de l’Agricultura 
Carrer Ulldecona, 21 
08038 Barcelona 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació: 
Unió de Pagesos (Sra. Joana Rull) 
Tel: 661967376  
A/e: jrull@uniopagesos.cat  
 
 
 

 

 

Organització 

  
 
              
 
 
  

    
220056 / 1,50 

 

 

Dia internacional de l’abella 

La comercialització 
de la mel 
 

Jornada tècnica Barcelona, divendres 20 de maig de 2022 
 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica
mailto:jrull@uniopagesos.cat


II Concurs “Les millors mels catalanes” 
Del 16 de maig al 20 de maig 2022 per presentació de mostres
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'Agri-
cultura, 2n Pis Carrer d'Ulldecona, 21;  08038 Barcelona) 
de 9.00 a 17.00h i s’admetran mostres entre el 16 de 
maig al 20 de maig a les 10.00h. Un cop rebuda la 
mostra, es designarà  internament un número que serà 
desconegut per la persona concursant i que serà la única 
referència del jurat.

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 
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. Qualse-
vol 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 espe-
cial i diploma acreditatiu.

6) El lliurament dels premis tindrà lloc el 20 de maig 
a les 12.30h a mans de Cristina Massot, sub-directora 
d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La 
no presencia de la persona premiada comportarà la 
desqualificació de la mostra i per tant, el premi passarà 
a la següent mostra classificada.

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.

20 de maig 2022
DIA INTERNACIONAL 
DE L’ABELLA

Organitzen Col·laboren


