Actualització de la vespa
velutina a Catalunya
Jornada tècnica
EL BRUC, dissabte 17 de març de 2018

Presentació
La vespa velutina es va detectar el
2013 a Catalunya amb la localització
del primer niu a la zona de Girona. La
progressió de l’espècie invasora ha
estat ràpida i afecta actualment les
comarques de Girona i Barcelona.
Suposa un greu perjudici pels
apicultors amb pèrdues econòmiques i
descensos en les collites.
Actualment està afectant a tota la
població, pel risc que hi ha de nius en
zones urbanes i els boscos. Tot això fa
que s’hagi de treballar conjuntament
per minimitzar-ne la progressió i
l’afectació a tots els nivells. L’objectiu
d’aquesta jornada és unificar criteris i
establir protocols conjunts d’actuació
aconseguint
la
implicació
de
l’administració.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Xavier Llobet, president de l’Associació Catalana d’Apicultors.
10.15 h Actuació i implicació de la Diputació d’Àlaba per frenar la
velutina
Sr. Joseba Carreras De Bergare. responsable de la Secció d’espais
naturals i biodiversitat. Natura Ondarearen Zerbitzua.
11.15 h Pausa
11.45 h Situació i actuació per controlar la vespa velutina a Catalunya
Sr. Carles López, coordinador de la vespa velutina, secretari de
l’Associació d’Apicultors de Girona.
13.00 h Implicació amb les administracions, taula rodona
 Sr. Narcís Vicens, tècnic de la Diputació de Girona.
 Representant del DARP.
 Representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
 Representant de l’Associació Catalana de Municipis.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Carles Saez, ambientòleg, vocal de l’Associació d’Apicultors de
Barcelona (ASAB).

Organització

Lloc de realització
Hotel el Bruc
Autovia A-2, Km 570
08294 - EL BRUC (Barcelona)

XAVECAT
(Xarxa Velutina Catalunya)
Formada per:
Associació Catalana d’Apicultors de Girona,
Barcelona, Tarragona i Lleida
Associació d’Apicultors Ecològics
Col·lectiu d’Abellaires
Apis Urbis
Grup Velutina Berguedà, Maresme i Osona

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
A/e: acdaapicultors@gmail.com - Tel.: 630 479 396
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:

@ruralcat

ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

1234
1234 // 3,00
3,00

180000 / 0,00

