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EL PRIMER FESTIVAL ANUAL DEDICAT A LES ABELLES I A LA MEL A BARCELONA 
Una de moltes maneres de protegir les abelles és informar-te! 

(Barcelona, 24 d'abril de 2017) Amb la missió d'educar el públic sobre la importància de les abelles — sobretot del seu 

paper com a pol·linitzadors — el pròxim 20 de maig, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, al voltant del Castell dels 

Tres Dragons, tindrà lloc el 1er BCN Honey Fest per tal de celebrar el dia mundial de les abelles. 

BCN Honey Fest vol esdevenir el festival anual de referència relacionat amb les abelles i l'apicultura des de diferents 

àmbits com l'artístic, gastronòmic, científic, mediambiental, productes naturals i de qualitat, etc. una plataforma de 

difusió de la importància de les abelles i la seva problemàtica a nivell mundial, per així ajudar a la protecció i 

conservació d'aquesta espècie. 

El festival és organitzat per Apicultura Urbana, una organització sense ànim de lucre, i compta amb el suport de 

l'Ajuntament de Barcelona, el Museu de Ciències Naturals, l’empesa MEL·LIS serveis apícoles i molts altres 

col·laboradors i entitats que li donen suport com Greenpeace o la Fundació Joan Miró. Es realitzaran moltes 

activitats educatives i divertides per a tota la família, algunes de les quals descriurem a continuació. (Veure la llista 

completa a BCNHoneyFest.com.)  

DEMOSTRACIONS, TALLERS I ACTIVITATS 
Hi haurà diverses demostracions, tallers i activitats perquè els assistents puguin conèixer millor el món de les 

abelles i de la mel. Algunes de les activitats més destacades són: 

• Concurs i tast de mels. Apicultors de Catalunya lliuraran les seves mels per al concurs i podran guanyar el premi a 

la millor mel de BCN Honey Fest 2017. Els assistents podran provar diferents mels i votar per la seva preferida. El 

premi serà un rusc sencer (sense abelles, és clar) i un lot de productes apícoles. 

• Demostracions d'extracció de la mel. Al llarg del dia es realitzaran diferents sessions de demostració de com 

s'extreu la mel del rusc i el posterior envasat en pots. 

• Com construir un hotel d'insectes. Els nens i nenes podran crear una llar per a les abelles solitàries i els borinots 

realitzant una construcció amb fustes i restes vegetals.  

• Entre moltes altres activitats hi haurà una exposició de materials apícoles, un taller d'espelmes de cera, un 

taller d'aromateràpia, una vitrina expositora amb abelles vives i moltes sorpreses més. 

BEE TALKS 
Igual que TED Talks, Bee Talks serà una sèrie de xerrades científiques i culturals sobre diferents temes relacionats 
amb el món fascinant de les abelles. Cada presentació durarà entre 15-20 minuts, seguits per una ronda de 
preguntes. Algunes de les conferències seran: 

• Antonio G. Pajuelo, “Estan morint les abelles?” Amb una llarga trajectòria en el món de l'apicultura, parlarà sobre 
quina és la situació actual de les abelles. És veritat que estan desapareixent les poblacions? I si és així, ¿quines són 
les possibles causes? 

• Ainara Murillo, “Co-creacions de cera: artistes, dissenyadors i abelles.” Ella, com a artista, ens parlarà de la 

relació entre els artistes, els dissenyadors i les abelles, i mostrarà les obres d'alguns artistes de tot el món. 
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• Dr. Alberto Moreno, “Apiterapia: Què és i en què pot ajudar-nos?” Algunes persones que pateixen d'artritis, 
reumatisme i altres malalties autoimmunes usen la apiterapia per alleujar i curar els seus problemes físics. Parlarà 
dels beneficis d'utilitzar la apitoxina, el verí de les abelles, per tractar els seus pacients. 

• Stuart Anderson, “Apicultura amb Flow Hive.” El cofundador de Flow Hive, un invent que podria revolucionar 

l'extracció de mel, parlarà dels 10 anys de trajecte desenvolupant un rusc nou que nou ha de ser obert per treure la 

mel. Flow Hive va ser un dels projectes més populars de "crowd-funding." 

• Jaume Clotet. “Ciutats, un refugi per a les abelles.” Un dels principals promotors de l'apicultura urbana al nostre 

país, parlarà sobre el passat, present i futur de les abelles i l'apicultura a les ciutats, així com dels reptes, 

possibilitats i beneficis que ens pot oferir aquest nou model d'apicultura, poc conegut al nostre país. 

• Jonathan Minchin, “OSBH: Fabricadors en xarxa i sensors per a l’apicultura.” Una col·laboració entre artistes, 

científics i investigadors a través del món, Open Source Beehive (OSBH) ha creat un rusc dotat de sensors amb 

l'objectiu de compartir dades i idees per estudiar la salut de les abelles. 

• Pau Cardellach, “La botànica de les mels.” Biòleg dedicat a l'estudi botànic relacionat amb l'apicultura, presentarà 

sobre les connexions entre les plantes i les abelles. La mel, el pol·len i els pròpolis provenen de les plantes, però 

com els recullen i per a què els fan servir? 

ZONA DE ESTANDS DE DIVULGACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DEL RUSC 
La principal atracció del festival serà la fira amb estands de divulgació i de venda. Apicultors de la nostra terra 
vindran per compartir els productes del rusc, les seves experiències amb l'apicultura i les seves idees per protegir 
les abelles. Hi haurà estands amb mels i pòl·lens, tintures de pròpolis, cosmètics fets amb mel i cera i també 
artesans d'espelmes. A més tindrem estands amb plantes mel·líferes, nous projectes com la monitorització de 
ruscs, material apícola innovador com el rusc Flow Hive, apicultura urbana i molt més. En aquesta àrea alguns 
restaurants destacaran la mel en els seus plats creatius, fets especialment per al BCN Honey Fest. També, amb la 
col·laboració de Garage Beer, el festival servirà una cervesa feta amb mel. 

 
ZONA CREATIVA 
Establirem una àrea creativa, amb artistes pintant ruscs i fent activitats interessants i originals relacionant abelles, 

mel i l'apicultura amb l’art. 

 

BCN Honey Fest (#BCNHoneyFest @bcnhoneyfest) 

20 de maig de 2017, 10h–20h 

Parc de la Ciutadella, al voltant del Castell de les Tres Dragons 

Metres: L4 (Barceloneta), L1 (Arc de Triomf) 
Gratuït al públic 
 
MÉS INFORMACIÓ 
Per a més informació, pots visitar la nostra pàgina web, que conté una llista de les activitats i els participants més 

completa, els horaris, altres presentadors de Bee Talks i més. També pots contactar directament a 

bcnhoneyfest@gmail.com o per telèfon: 

 

Pau Cardellach (català, castellà i anglès)  667.265.011 

Jaume Clotet Arqué (català i castellà)  690.081.400 

Steve Rogenstein (castellà i anglès)  645.140.732	


