
Activ i tats conjuntes d' inaguració amb el  Museu de
paleontologia d'Alcover i  La Casa Museu de la Mel .  
A cont inuació,  una vis i ta-cata de mels dir igida per
Joan Mª Llorens,  apicultor de la v i la .  
Lloc:  La Casa Museu de la Mel 
Hora :  12 :00h aproximadament. .

15 de maig 

15,  16,  17,  18,  19 i  20 
de maig del 2021

Esmorzar de pagès organitzat per l ´Associació d'Amics
de les Abelles de les Muntanyes de Prades.  
Tot seguit ,  PORTES OBERTES al  Museu de la mel .
Per f inal i tzar ,  presentació del  projecte REDICAT 2021
Lloc:  La Casa Museu de la Mel
Hora:  11 :00h
Inscripció gratuïta :  jmll .apis@gmail .com (aforament
l imitat)

16 de maig

Deliberació del  jurat  de la part ic ipació dels alumnes
de l 'Escola CEIP Mare de Déu del Remei d'Alcover
al  "V Concurs de dibuix del  Dia Mundial  de les Abelles"  
S 'anunciarà a les xarxes socials

17 de maig

Real i tzació de diverses act iv i tats per la Celebració del
Dia Internacional  dels Museus 
A les 19:00h,  v ideoconferència coordinada per
l 'Associació de Qual iv ida sobre les abelles i  els
benefic is  per el  mediambient i  la  salut ,  més,
presentacio del  Projecte REDICAT 2021
Lloc:  Videoconferència per mit jà de l 'apl icació MEET
Hora :  19 :00h
Inscripció gratuïta+enllaç :  jmll .apis@gmail .com 

18 de maig

DIA MUNDIAL  DE  L 'ABELLA 

20  DE  MAIG  - PROGRAMA:



15,  16,  17,  18,  19 i  20 
de maig 2021

Dia mundial  de l ´Abella
Ràdio ciutat  de Valls :  Presentació del  projecte
REDICAT 2021

19 de maig

Celebració del  Dia Mundial  de l 'Abella .  
Act iv i tats diverses sobre el  món de les abelles i
l 'apicultura per a les escoles ( tal ler  de fumadors,
tal ler  de la mel,  observació de les abelles. . . )
Lloc:  Escola CEIP Mare de Déu del Remei

20 de maig

Organitza

Col · labora

DIA MUNDIAL  DE  L 'ABELLA 

20  DE  MAIG  - PROGRAMA:


