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Circular 3/ 2010
Benvolgut consoci:
De nou us saludem per posar-nos al dia de lo que ens pot interessar en be de
la nostra afició, pregant que lo què vos sigui d’interès, ens ho feu saber quan
abans millor.

-FIRA DE SANT PONÇ
Us informem que l’ASAB i l’ACdA organitzen conjuntament el 10è concurs de mels que
es celebrarà l’11 de maig 2010 en el marc de la Festa de Sant Ponç al carrer Hospital
de Barcelona (plaça Sant Agustí) a l’estand de l’ASAB/ACdA. Podeu presentar les
vostres mels fins a les 11h del matí. Si no podeu assistir a la fira i voleu participar al
concurs, podeu adreçar-vos a qualsevol membre de la junta directiva, per tal de
recollir les vostres mels i presentar-les al concurs. ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

-SUBVENCIONS 797
Ja sabeu que per tindre dret a sol·licitar aquest ajut s’ha d’haver entregat el full del
cens d’antrè les dates de gener-febrer i el llibre d’explotació a l’associació abans del
15 de març. També dir-vos que el que vulgui participar-hi ens heu d’entregar les
factures i rebuts corresponents entre les dates del 15 de setembre de 2009 i 1 de
juny de 2010 com a màxim.

-REINES AUTÒCTONES 2010
Recomanem que els que vulgueu reines soles o nuclis amb reines autòctones ens ho
dieu i farem llista, tingueu amb compte que cada soci amb el cens passat pot
demanar-les, la proporció és de 6 reines per 100 ruscs censats ( les reines, incloses la
dels nuclis són subvencionades en 15 € cada una). Si en voleu més ens ho
comuniqueu, i si la demanda és més petita què les reines subvencionades, sent
podran donar més.

-PRENEU NOTA DE LA NOVA DIRECCIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC
DE L’ASSOCIACIÓ: asapibar@gmail.com
-Per entrar més fàcilment a la nostra WEB, a Google
ASABApicultors

marqueu:

-ATENCIÓ AL SOCI
Qualsevol consulta que vulgueu fer o servei que necessiteu, els dijous de cada
setmana de les 6 a les 8 de la tarda us atendrà personalment o via telefònica, la

senyoreta Yolanda al nostra local social. El mes d’agost vacances i les festes que
caiguin amb dijous no sé atendrà.

-Productes contra la VARROA
-Aquest any la J.D. aconsella que el tractament químic contra la Vàrroa què sigui el
APIVAR, però, els que l’any passat el van utilitzar, el 2010 s’aconsella l’APISTAN i al
contrari APIVAR. Per saber qui vol un producte o l’altre, preguem ens ho digueu per
carta correu normal, correu electrònic o telèfon, també la quantitat. De totes maneres
properament disposarem de una quantitat inicial de APIVAR I APISTAN. Al nostre
local social continuem disposant de TIMOL I ÀCID OXÀLIC a granel.
Sant Feliu del Racó, abril de 2010

