DECÈ CONCURS DE MELS A LA FIRA DE SANT PONÇ
Fira i festa de Sant Ponç 11 de maig al carrer Hospital de Barcelona
Aquest any, les dues associacions d'apicultors de l'àmbit geogràfic de la província de
Barcelona ( ACDA i ASAB), organitzen conjuntament el concurs de mels de la fira de
Sant Ponç, amb la col∙laboració del districte Ciutat Vella, amb la finalitat de premiar,
promocionar i divulgar les mels que cullen els apicultors de l'àmbit de la província de
Barcelona.

Bases del concurs
1. Poden participar‐hi tots els apicultors que pertanyen a les dues associacions
i també aquells que participen a la fira de Sant Ponç amb una parada (aquets últims
hauran d'acreditar el numero de registre d'explotació apícola).

2. Els concursants hauran de presentar dos pots de 500 grams per cada mostra, sense
cap tipus d'identificació i l'hauran d'entregar a un responsable del jurat. Es retiraran
les mostres que no estiguin d' acord amb la normativa vigent.

3. Les recepcions de les mostres es realitzarà a l'estand que les associacions tindran a
la Plaça Sant Agustí abans de les 11 del matí. A cada mostra se li assignarà un
numero que serà l'única referència que tindran els membres del jurat. Juntament
amb la mostra s'ha d'entregar un sobre tancat on hi haurà el nom, adreça, població i
entitat a que pertany. A l'exterior del sobre hi haurà indicat en quina modalitat es
presenta i de quina comarca s'ha collit la mel.
A.
B.
C.

MEL DE ROMANI
MEL MONOFLORAL
MEL MULTIFLORAL

4. Hi haurà un primer i segon premi per cada modalitat. Els primers premis seran un
diploma i 100 €. Els segons premis seran un diploma i 50 €.

5. El jurat estarà format per cinc membres, un de cada associació, un representant de
l'ajuntament del districte Ciutat Vella, dos tècnics amb mels.

6. El Jurat es formarà a les 12 del migdia del mateix dia a la Plaça de Sant Agustí i haurà
de donar el veredicte abans de les dues de la tarda, que és quan es donaran a
conèixer els guanyadors del concurs. A les 16:00 hores es lliuraran els premis als
afortunats per part d'algun membre de l'Ajuntament. A Partir d'aquesta hora, les
mels guanyadores, es donaran a provar al públic assistent a la fira.

7. Les mostres, un cop acabada la fira, es donaran a una associació benèfica del
districte de Ciutat Vella. Es garanteix la difusió dels premis a través dels mitjans de
comunicació i es permetrà utilitzar la publicitat de promoció del premis assolits.

