
APIS URBIS 
APICULTURA URBANA 

 

 
 

 Apis Urbis som un grup de persones  amants de l’apicultura unides per tal de tenir cura de 
les abelles, afavorir la seva presència en entorns urbans i en establiments rurals, a més a 
més de contribuir a la convivència entre humans i abelles. 
 Els seus components duen a terme accions divulgatives i múltiples intervencions per la 
 millora de la situació actual de les abelles. Som un grup heterogeni que cultivem somnis tot 
 mantenint els peus a terra.  
 

Avantatges dels socis d’Apis Urbis: 

 
 

 

Assessorament. Els socis que són o 

esdevenen apicultors poden consultar qualsevol 

problema o situació amb apicultors més 

experimentats. 

Compres conjuntes. L’associació 

organitza compres col·lectives de material 

apícola amb preus més avantatjosos. 

 Descomptes. En totes les activitats 

d'Apis Urbis, especialment les formatives, 

els socis gaudeixen d’importants 

descomptes. 

 Assegurança. L’associació negocia, a cada 

temporada, amb companyies d’assegurances 

les cobertures més completes dels ruscos i 

apiaris i el millor preu per als seus associats. 

 Maquinària. Els socis poden utilitzar les 

màquines i eines de l'associació 

(centrifugadora, estampadora…). 



 

 
 
RECOLLIDA D’EIXAMS 

 

 L’associació és molt sensible a  la recuperació 

d’eixams salvatges tant en plena natura com en 

entorns urbans, en edificis públics, particulars o 

industrials. L'associació disposa de mitjans per a 

la recollida d’eixams i, a més a més, alguns dels 

seus socis s'hi dediquen professionalment 

(contacteu directament per telèfon o email). 

 

 

ACTIVITATS D’APICULTURA 

 

 L'associació està treballant per tindre, d’aquí a 

no gaire, unes arnes i un arnar per a formació 

apícola, per experimentació i per a ús dels socis 

que s'iniciïn en apicultura i no disposin d'un 

espai adient. 

 

FORMACIÓ EN APICULTURA 

 

 L'associació duu a terme, directament o 

indirecta, cursos d'apicultura en general o 

urbana en particular, tant a nivell d’iniciació 

com d’especialitzats (cria de reines, per 

exemple). Els cursos acostumen a ser 

oberts al públic i els socis gaudeixen de 

grans descomptes. 

 

 

 

 

Per demanar més informació o avisar d'un eixam. Contacteu amb nosaltres: 

Correu electrònic de l’associació Apis Urbis: apisurbiscat@gmail.com 

Tarragona: Manuel, president de l’associació 

Mòbil:  672 65 49 80 / email: vilaseca186@gmail.com 

Barcelona : Antonio, vicepresident de l’associació 

Mòbil:  636 56 79 97 / email: agpsanamb@yahoo.es 

mailto:apisurbiscat@gmail.com
mailto:vilaseca186@gmail.com
mailto:agpsanamb@yahoo.es

