
Formació 
Escoles Agràries

Bàsic d’apicultura 
Amposta, abril i maig de 2023

Professorat

Presentació i objectius

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Programa

L’apicultura, com activitat tradicional a les Terres de l’Ebre des de fa segles, ha experimentat en la darrera
dècada un impuls important, tant pel que fa a la creació de noves explotacions com a l’augment de les ja
existents. Disposem d’eines i coneixements per a establir millores en el maneig i en el procés productiu, amb la
finalitat d’obtenir una rendibilitat que sigui alhora positiva per l’apicultor i sostenible per l’espècie al mateix
temps i poder obtenir i oferir uns productes de primera qualitat.

Actualment l’apicultura s’enfronta a reptes importants: canvi climàtic, patògens i depredadors, tòxics... El
coneixement a fons de la biologia de les abelles i dels factors que les influencien ens ajudaran a fer una millor
gestió.

Aquest curs bàsic d’iniciació pretén formar joves apicultors i públic en general que tinguin com a objectiu
mantenir o treballar en una explotació apícola, partint des de la base per conèixer aquest fascinant món que
cada cop atreu més públic.

Bruno Casanova Bentancur, apicultor professional.
Miquel Gil Espuny, tècnic apícola.
Mònica Segura Unió, professora Escola Agrària d’Amposta.

Lloc: Escola Agrària d’Amposta

Calendari i horari: 
21 d’abril de 15.00 a 20.00 h
23 d’abril de 8.00 a 15.00 h
6 de maig de 8.00 a 15.00 h
12 de maig de 15.00 a 20.00 h
i 19 de maig d’11.00 a 14.00 i de 15.00 a 
18.00 h

Durada: 30 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Amposta

Al telèfon 977 70 15 00 i emplenant el formulari

Coordina: Monica Segura Unió

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

Pla Anual de
Formació Agrària

SESSIÓ 1, dv. 21 d’abril
15.00 – 20.00 h INTRODUCCIÓ A L’APICULTURA. BIOLOGIA DE LES ABELLES I MANEIG. SUBPRODUCTES. 

SESSIÓ 2, dg. 23 d’abril
8.00 – 15.00 h CARACTERÍSTIQUES, EN LES EXPLOTACIONS, NETEJA ORGANITZACIÓ DEL TALLER I 

DE L’APIARI I VISITA A FIRABRIL (PERELLÓ).

SESSIÓ 3, ds. 6 de maig
8.00 – 15.00 h MANEIG DE LES CAIXES, ALIMENTACIÓ, TRACTAMENTS. PRÀCTICA.

SESSIÓ 4, dv. 12 de maig
15.00 – 20.00 h LEGISLACIÓ, ECONOMIA, MALALTIES I TAST DE MELS.

SESSIÓ 5, dv. 19 de maig
11.00 –14.00 i 15.00 – 18.00 h TASQUES APÍCOLES AL LLARG DE L’ANY. PRÀCTICA.

https://forms.gle/FsLnrEhYBCNWo9aH6

