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Benvolguda,
Per indicació de la Cooperativa Apícola Tarragonina, Apicultors Lleidatans, l’Associació d’Apicultors de
Barcelona, Apicultors Gironins, l’Associació Catalana d’Apicultors i la Unió de Pagesos adjuntem un
breu i la persona que exposarà els punts proposats per tractar a la Taula sectorial de la Mel del 28
d’octubre 2020:
Punt 5.2- Abellerol: informe de compensació dels danys produïts per l’abellerol en assentaments
apícoles
Exposició d’en Josep Mª Clària, responsable sector apícola Unió de Pagesos.
Estem pendents de presentar l’estudi a la Direcció general de polítiques ambientals i Medi natural.
Aquest estudi quantifica econòmicament la presència de l’abellerol Merops apiaster en els
assentaments apícoles en base a les dades obtingudes en l’Estudi per l’avaluació de l’impacte de la
presència d’abellerols en l’activitat apícola (CTFC, Abril 2018).
Punt 8- Pèrdua de collita 2020
Exposició d’en Josep Mª Clària, responsable sector apícola Unió de Pagesos.
La producció apícola d’aquest any 2020 s’ha vist afectada per les condicions climàtiques:
Al setembre el sector va estimar que la producció de romaní podria reduir-se en un 70% respecte un
any normal degut a les floracions avançades combinades amb pluges repetides a la primavera i canvis
de temperatura bruscos. Essent la producció obtinguda un 50% inferior a la campanya d’un any
normal.
En aquestes dificultats cal afegir que el preu que s’abona als apicultors continua essent baix degut a la
mel importada.
Punt 9- Conseqüències de la limitació de la pol·linització creuada en cítrics al País Valencià
Exposició d’en Jordi Brull, president cooperativa apícola tarragonina
Es comentarà les conseqüències de l’ ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consell, por el que se
aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos. [2020/2657], Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 25-03-2020
-Altres
Voldríem exposar la possibilitat d’eximir de la sol·licitud del permís de fumador en el sector apícola.
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