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1. PRÒLEG 

 

“Un treball de recerca sobre la mel?” Aquesta és una pregunta que se m’ha fet sovint, 

acompanyada d’una gran sorpresa. No obstant, l’elecció del tema ha estat meditada i 

raonada, de manera que de les diferents raons per les quals he seleccionat aquest 

treball (i tema), destaco: 

 

a) La importància de la mel a casa meva, ja que per influència de la cultura 

oriental, la mel és molt valorada en l’àmbit alimentari. 

 

b)  La importància de la mel en el territori català, ja que és un producte molt 

valorat a l’Alt Empordà i a la resta de Catalunya, de manera que la producció 

de mel a la nostra província és notable. 

 

c) El convenciment  personal de que la mel, aparentment un aliment tan simple en 

les nostres vides, segur que té moltes qualitats o característiques poc 

conegudes, o fins i tot desconegudes.  

 

Tots aquests motius, acompanyats de la consideració i importància que li dono a la 

mel, són els que m’han influenciat a la selecció del tema pel treball de recerca. I és per 

aquest motiu que l’he tirat endavant i m’he animat a investigar sobre la mel.  

 

Ara bé, tot i tenir present que volia fer un treball de recerca sobre la mel des del 

començament, cal remarcar que en un inici l’enfocament del treball era diferent a com 

ha acabat: al principi volia fer un treball en què s’analitzés el procés d’obtenció de mel i 

la mateixa mel obtinguda entre dues cultures diferents, però alhora volia comparar els 

usos alimentaris de la mel entre dues cultures i relacionar-ne aquest ús amb la religió 

principal de tal cultura (volia comparar-ne els usos entre la cultura marroquina amb la 

cultura catalana, i pel que fa a les religions relacionar-ne l’ús de la mel al Marroc amb 

la religió musulmana i l’ús a Catalunya amb la cristiana, ja que en son les religions 

destacades a tals zones). Per poder-ho fer, vaig contactar amb la professora de religió 

del centre (Glòria López) que em va facilitar un document on constava totes les 

citacions de la mel en l’Antic i el Nou Testament i em va recomanar contactar amb un 

teòleg per analitzar la importància de la mel des d’un punt de vista cristià, mentre  en 

l’islam jo ja tenia constància que l’alcorà esmenta la mel i les abelles, i ja tenia pensat 

contactar amb algú de coneixement religiós islàmic. 
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Després de donar-hi voltes, però, vaig decidir descartar l’opció d’orientar el treball en el 

camp religiós, perquè la part de contactar amb un teòleg i analitzar els versicles bíblics 

en què s’esmenta la mel no hi trobava cap inconvenient (vaig arribar a adquirir una 

Bíblia durant uns dies per estudiar el context dels fragments en què s’esmenta la mel), 

però si hi havia un problema en analitzar-ho des de la perspectiva islàmica, ja que 

analitzar l’alcorà implicava basar-me en traduccions de l’alcorà per poder exposar els 

versicles en els que m’he basat en el treball, i cal tenir present que l’alcorà és un llibre 

sagrat, que es defineix com un llibre perfecte, sense cap error ni contradicció alguna, 

de manera que la seva traducció implica la pèrdua d'aquesta característica, ja que 

l'alcorà està escrit en àrab, amb les mateixes paraules en que va ser revelat al profeta 

Muhammad (salalahu alai ua salam - la pau sigui amb ell). Per tant, qualsevol 

traducció de l’alcorà no és res més que una interpretació d’una persona a un altre 

idioma, de manera que a part de poder-hi incloure subjectivitats del traductor, durant la 

interpretació es poden dur a terme errors, de manera que perd la característica de 

perfecció que té l’alcorà, i en conseqüència, ja no es considera alcorà tal obra, sinó 

una interpretació errònia d’aquest llibre. I és aquest motiu pel qual vaig haver de deixar 

de banda encaminar el treball en l’àmbit religiós. 

 

Després de tot això, vaig haver de començar a pensar en alternatives, i casualment, la 

meva tutora del treball de recerca i la meva professora de biologia, al tenir constància 

que el meu treball tractava sobre la mel, em van passar articles relacionats amb 

l’apicultura, en els quals es parlava de la crisi que patien molts apicultors a causa de la 

mort de centenars d’abelles. Això em va interessar molt, de manera que vaig decidir 

tractar-ho en el treball. Posteriorment, vaig tenir la sort de contactar amb l’Esteve 

Vergés, que després de parlar sobre el meu treball de recerca, em va donar idees de 

com encaminar-lo, i durant la recerca d’informació relacionada amb els articles ja 

esmentats, vaig trobar per Internet que totes crítiques envers aquesta crisi apícola es 

basaven en arguments d’apicultors sostenibles, de manera que això em va fer prendre 

la decisió de comparar dos camps apícoles sostenibles de llocs diferents. 

 

Finalment, després de què la Universitat de Girona m’acceptés el ja sol·licitat ajut 

(conegut com Ajuts Botet i Sisó 2013), que m’oferia assessorament per part d’un 

professor universitari i les instal·lacions per dur-hi a terme el treball corresponent, vaig 

decidir complementar el treball amb l’anàlisi científica de les mels obtingudes en els 

camps d’apicultura sostenible visitats, i va ser a partir d’aquest moment que vaig 

decidir enfocar el treball de recerca de la manera que l’he acabat redactant. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

La mel, un producte natural molt dolç, fluid, elaborat per les abelles (Apis mellifica) a 

partir del nèctar de les flors i d’altres exsudacions ensucrades de les plantes, a part de 

ser una substància de característiques peculiars, és un aliment d’una gran importància 

a la societat actual, i cal remarcar les grans aportacions que potser ofereix en l’àmbit 

medicinal, en l’àmbit econòmic o en el mateix àmbit  alimentari (no és difícil trobar al 

nostre entorn productes compostos de mel). 

 

No obstant, tot i tenir una notable importància, passen desapercebudes moltes de les 

seves qualitats i característiques a  gran part de la societat. 

 

I és per aquesta raó que amb aquest treball de recerca s’ha intentat aprofundir en 

aquests aspectes, ja que, a part de dur a terme investigacions i estudis relacionats 

amb la mel, s’ha volgut aconseguir mostrar les característiques úniques i especials de 

la mel, entre d’altres disciplines relacionades amb aquesta, ja siguin oficis o altres 

camps de forta relació amb el tema. 

 

Per aquest motiu, els objectius amb els quals es fonamenta aquest treball, són els 

següents: 

 

a) Comparar la composició i el procés d’obtenció de la mel obtinguda a partir 

d’apicultura sostenible tant a Girona (província situada al Nord-est de 

Catalunya) com a Nador (província situada al Nord de Marroc, prop de Melilla).  

 

b) Analitzar l’estat actual de les abelles i el de l’apicultura sostenible. 

 

c) Estudiar estadísticament el consum de mel a l’Empordà. 

 

El meu mètode de treball per aconseguir els objectius marcats ha estat el següent: 

 

a) Analitzar articles relacionats amb l’estat actual de les abelles i amb l’apicultura 

sostenible. 

 

b) Contactar amb professionals relacionats al camp de l’apicultura (Jordi Vergés) i 

entrevistar un veterinari d’abelles (Esteve Miràngels). 
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c) Visitar dos camps apícoles, un a Viladasens (Girona) i un altre a Beni Sidel Jbel 

(Nador), i obtenir una mostra de mel de cada camp apícola. 

 

d) Comparar les dues mostres de mel obtingudes en cada camp apícola i fer-ne 

un estudi al laboratori de la UdG (part experimental) 

  

e) Encastar a la població empordanesa per analitzar-ne la freqüència de mel i el 

motiu del consum de mel i analitzar els resultats. 

 

Abans de passar al cos del treball, s’ha de tenir en compte que els termes marcats 

amb un * es troben recollits a l’apartat del Glossari (pàgina 38). 
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Imatge 1. En la imatge es 
pot visualitzar una abella 
recol·lectant pol·len d’una  
flor. 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MEL 

3.1. Què és 

 

La mel és el producte que fan les abelles a partir del nèctar de les flors, secrecions 

ensucrades d’origen vegetal (tiges i fulles) o animal (insectes paràsits de les plantes). 

La mel és un producte fabricat dins del pap* de les abelles a partir de l’acció de la seva 

saliva i que posteriorment serà regurgitat dins d’una cel·la (compartiment de la bresca 

amb forma hexagonal [polígon que aprofita millor l'espai amb menys perímetre]).  

 

3.2. Qui la genera  

 

La mel és generada per les abelles obreres (Apis mellifera). 

Per obtenir-la, les abelles obreres (que són les  

encarregades de generar mel, ja que dins de la població 

Apis mellifera també hi trobem l’abella reina i abellots, 

encarregats de reproduir-se) surten del rusc a la recerca de 

nèctar (a les flors), posteriorment tornen al rusc i el 

regurgiten amb forma de mel. 

 

Durant aquest procés en què l’abella obrera es dirigeix a les flors, a part d’obtenir-ne 

nèctar, duen a terme el procés de pol·linització que s’explica a continuació. 

 

 

 

 

 

Imatge 2. En la imatge tenim representat el procés de pol·linització gràcies a una abella: per obtenir el 
nèctar d’una flor, l’abella es veu obligada a introduir-s’hi, ja que el nectari (on es hi ha guardat el nèctar) es 
troba a la part inferior de la flor. En conseqüència, el seu cos contacte amb les anteres (on 
s’emmagatzema el pol·len) i queden impregnades de pol·len. Llavors, quan es dirigeixen a una altre flor 
s’hi tornen a introduir per recollir més nèctar i el pol·len que duia adherit, quan contacte amb l’estigma es 
desprèn de l’abella i s’hi introdueix, de manera que passa a l’ovari i fecunda la flor. A vegades, als ruscs 
d’abelles hi podem trobar pol·len, ja que a vegades se’ls queda enganxat i no es desprèn fins arribar al 
rusc. 
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Imatge 3. En la imatge es 
pot apreciar una estructura 
de cera 

3.2.1. Com la generen 

 

Les abelles per fabricar la mel, primer de tot es dirigeixen a les flors per obtenir-ne 

nèctar*. Seguidament, el regurgiten amb la llengua (ja que la seva llengua és com un 

tub llarg i flexible) i passa a l’estómac. Quan arriba a l’estómac, els enzims 

descomponen els sucres del nèctar en monosacàrids* i després tornen a regurgitar 

aquest nèctar. Posteriorment, el dipositen en els espais hexagonals d’una bresca, i un 

cop dipositats es cobreix amb cera. Finalment, com a resultat de la calor a dins de la 

bresca, aquest nèctar regurgitat per segona vegada perd molta humitat, i aquesta nova 

substància és la mel. 

 

3.2.2. Què es genera a part de mel 

 

Les abelles, a part de fabricar mel, també generen: 

 

a) Cera: És una substància grassa produïda per les 

glàndules cereres que tenen a la panxa les abelles 

joves. La cera apareix en forma d’escames 

blanquinoses que les abelles obreres recullen i 

amassen amb les mandíbules. Les abelles l’utilitzen 

(juntament amb el pròpoli) per construir les cel·les 

que formen la bresca. 

 

b) Gelea reial: És l’aliment de les cries d’abelles i de l’abella reina. S’obté a partir 

de la secreció de les glàndules de la faringe per part de les abelles obreres, i és 

una substància  delicada, que cal conservar en refrigeració i en envasos opacs 

que protegeixen de la llum. 

 

c) Pròpoli: És una substància viscosa que les abelles produeixen a partir de la 

resina d’alguns arbres. Les abelles utilitzen el pròpoli com a element 

constructor, i com a revestiment protector del rusc.  

 

d) Pol·len: Ric en proteïnes, és l’aliment constructiu de la cria de les abelles. 

L’abella el recull dels estams de la flor i el porta al rusc (tot i que part es perd 

pel camí, ja que de manera natural i involuntària duu a terme la pol·linització). 
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3.2.3. Estat actual de les abelles 

 

Actualment les abelles es troben en un estat crític, ja que en aquests últims anys hi 

han hagut nombroses abelles mortes per causes diverses. I això repercuteix en 

l’apicultura, de manera que la producció de mel també disminueix. 

 

El motiu de la mort de tantes abelles encara és desconegut en alguns camps apícoles. 

No obstant, cal tenir present que ja hi ha hagut greus crisis apícoles el darrer segle 

arreu d’Europa, i el motiu de la mort de tantes abelles, per exemple, havia estat a 

causa de l’ús inadequat d’insecticides i fertilitzants per part d’alguns agricultors. 

Actualment, l'ús abusat de productes químics per matar insectes, per tal de poder 

augmentar la productivitat en el camp de l’agricultura, té greus afectes que acaben 

patint, entre d'altres, els apicultors. En alguns casos, per exemple, els pesticides que 

s'utilitzen per un camp de conreu, poden afectar a les plantes properes, i en el cas que 

la planta tingui flors, moltes vegades les abelles s'hi dirigeixen per recollir nèctar. 

Aquestes abelles, però, al tenir contacte amb la flor, queden infectades, i moren durant 

el camí de tornada al rusc. 

 

Un exemple d’actualitat és la mort de més de dos milions d'abelles per intoxicació el 

passat juny al camp apícola de l’Albert Tort, a Santa Coloma de Farners (la Selva). 

L’apicultor ha denunciat dues vegades els fets als agents rurals, però aquests encara 

no han sabut trobar la font de contagi que ha afectat a les abelles. Tot i  que el 

Departament d’Agricultura ha obert una investigació, es sospita que la infecció hagi 

estat a causa d’alguna planta de l’entorn tractada químicament, i que aquesta hagi 

afectat a la població apícola veïna. A l’espera dels resultats, l’apicultor ha optat per 

traslladar-les caixes, per evitar que més abelles morin intoxicades. 

 

Cal tenir present que la crisi apícola a causa de l’ús excessiu d’insecticides és de 

caràcter internacional, ja que des del 2006 molts camps apícoles, sobretot als Estats 

Units, Brasil França i Anglaterra, també han estat afectats per culpa dels pesticides. 

 

Ara bé, l’actual estat d’alerta de les abelles no solament és degut a l’excessiu ús de 

productes químics en agricultura: també hi ha altres factors. 

 

Un altre factor destacat és l’arribada de la vespa asiàtica (Vespa velutina) a Europa: de 

manera accidental, l’abella asiàtica va arribar a França el 2004 a bord d’un vaixell, dins 
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Imatge 4. En la foto tenim una 
mostra de vespa asiàtica morta. 

Imatge 6. En la foto s’està a 
punt de deixar anar una 
mostra d’abella asiàtica 
lligada a una cinta vermella. 

Imatge 5. En la imatge tenim un 
apicultor buscant exemplars de 
vespa. 

d’un contenidor. I el motiu pel qual l’arribada de la 

vespa asiàtica es considera un factor negatiu en 

l’apicultura és perquè, a part de no generar mel, 

aquesta vespa ataca les abelles, les mata i les 

utilitza com a aliment per a les seves larves, de 

forma que els ruscos queden pràcticament arrasats. 

Aquesta vespa s’ha arribat a estendre per França 

durant aquests anys, i ha arribat a travessar la frontera (al 2010 es van detectar les 

primeres vespes al País Basc, on va patir una ràpida expansió i va afectar a molts 

camps apícoles, fins al punt de despoblar-los totalment). A causa de la greu crisi 

apícola soferta per part dels apicultors bascos, els apicultors catalans es mostren 

preocupats, ja que el passat mes de setembre se’n van detectar exemplars a la 

Garrotxa, al Ripollès, a la Selva i a l’Empordà.  

 

Tot i que s’han preparat centenars de trampes arreu de 

les comarques per evitar-ne l’expansió (les trampes 

que es posen contenen una mescla d'àcid i aromes 

que atreuen a les vespes asiàtiques però repel·leixen a 

les abelles productores de mel locals, de manera que 

es permet atrapar només exemplars de vespa asiàtica 

sense afectar a la població d'abelles autòctones), el 

problema són les reines de tal espècie en sí (les 

úniques capaces de reproduir-se), perquè si 

aconsegueixen hivernar, de cada reina en poden sortir 1500 vespes obreres, i això 

implicaria una ràpida expansió.  

 

Conseqüentment, s’han iniciat recerques per tota la zona de la Garrotxa, per exemple, 

en busca de nius de reines de vespa asiàtica: a partir de vespes asiàtiques capturades 

en vida, s’han lligat a elles un tall de cinta vermella molt 

visible i s’han deixat en llibertat per veure on està situat el 

niu on hi ha la reina. No obstant, amb aquesta tècnica 

artesana, no han aconseguit trobar cap niu de reines, 

només han aconseguit  descobrir que els nius no estan 

situats a la muntanya, sinó en alguna zona planera de la 

comarca i que les vespes es dirigeixen cap al centre de la 

vall, lluny de les zones més boscoses.  



  La mel 

 

 11 

Imatge 7. La imatge és presa durant 
la inserció de verí al rusc al Mallol. 

A l’espera de l’arribada de microxips per part del departament d'Agricultura (per poder 

fer un seguiment de les vespes i trobar el niu), s’ha sobrevolat la zona amb  un 

helicòpter de radar tèrmic (ja que els nius de vespa asiàtica es troben a una 

temperatura constant d’uns 25ºC), però no s’ha aconseguit localitzar cap niu. No 

obstant, des de la comunitat apícola, es vol que l’helicòpter torni a sobrevolar la zona. 

 

Tot i la falta de mètodes més pràctics per capturar les vespes asiàtiques, encara es 

continuen caçant de manera rudimentària exemplars de vespa asiàtica per evitar-ne la 

ràpida expansió. 

3.2.4. Informació d’última hora 

 

Pel que fa a l’ús excessiu de productes químics en agricultura, el passat 1 de 

desembre va entrar en vigor una mesura a la Unió Europea (UE) molt interessant, que 

durarà durant dos anys. Aquesta mesura, que s’ha dut a terme en conseqüència de la 

disminució considerable de la població d’abelles a Europa durant els últims cent anys, 

consisteix en la prohibició dels pesticides que amenacen les abelles. Per ser precisos, 

es prohibeixen tres tipus de pesticides, tots ells neonicotinoides (que actuen sobre el 

sistema nerviós central dels insectes). 

 

Pel que fa a l’abella asiàtica, el passat 9 de desembre se’n va trobar el primer niu al 

Mallol (vila que forma part de la Vall d’en Bas – la Garrotxa). Per eliminar la vespa 

asiàtica del seu niu ha estat necessària l’ajuda i l’assessorament dels bombers bascos, 

experts en com matar les abelles asiàtiques dins del seu propi niu, ja que al país basc 

ja fa més d’un any que va arribar-hi.  

 

Per aconseguir matar-les, s’ha utilitzat un equip 

desenvolupat (per evitar picades d’abella asiàtica, ja 

que amb l’equip utilitzat pels apicultors no en farien 

prou) i un pal allargat per poder introduir verí al rusc, 

que acaba matant a totes les abelles que hi ha i 

cauen d’una en una a la superfície, tot i que segons 

els bombers bascos es podria disparar al niu de 

manera que s’eliminaria gran part de la població que 

hi ha a dins, ja que aquesta tècnica l’han utilitzat els 

guardes forestals bascos i afirmen que és una de les maneres més senzilles i eficaces 

de matar un gran nombre de vespes asiàtiques. 
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Un cop morta la població d’abelles asiàtiques (molt petita en el niu trobat), els agents 

forestals han decidit emportar-se el niu per estudiar-lo i han demanat  als Departament 

d’Agricultura que els pugui facilitar el material especial (les perxes per injectar verí i els 

equips especials per evitar picades d’abella asiàtica) que els han ensenyat els 

bombers bascos. 

 

3.3. Usos de la mel 

 

Actualment, la mel s’utilitza per a diferents finalitats, ja que el seu ús és molt divers. 

Alguns exemples en són els següents: 

 

a) Alimentaris: La varietat dels usos de la mel per a una finalitat alimentària és 

diversa. Alguns exemples destacats són el consum de torrades o de iogurt amb 

mel, i el consum directe (amb cullerades, sense acompanyar-la). 

 

b) Sanitaris: La mel alleuja trastorns intestinals (com úlceres d’estómac), 

deficiències cardíaques i respiratòries i en ús extern, la mel cura cremades i 

cicatritza ferides. També s’usa com a remei casolà per a constipats i mal de coll 

(generalment acompanyat d’un got de llet). 

 

c) Cosmètics: S’utilitza (juntament amb la gelea reial) en cremes antiarrugues, en 

mascaretes facials (per hidratar la pell),  en cremes per després de l’afaitat, i 

fins i tot en sabons, xampús i gels de bany. 

 

3.4. Curiositats 

 

La mel, per tal de poder obtenir-la, no és tant fàcil com sembla, a part que té propietats 

molt curioses. Alguns exemples destacats són els següents: 

 

a) Per cada 40 mg de nèctar que recull una abella, permet produir 10 mg de mel i 

20 mg de pol·len. 

 

b) El nombre de viatges necessaris que ha de fer l’abella per obtenir 10 kg de mel 

oscil·la entre els 800.000 i els 4 milions. 

 

c) Per obtenir 1kg de cera les abelles consumeixen 10 kg de mel i 1 kg de pol·len. 
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d) De cada 10 flors pol·linitzades a la natura, 8 són gràcies a les abelles. 

 

e) Les abelles viuen en colònies de 20 mil a 80 mil individus per rusc, i un rusc 

produeix de 20 a 80 kg de mel, segons les condicions climàtiques i en funció de 

la floració que els envolta. 

 

f) La mel incrementa el rendiment al dur a terme una activitat física, i alhora 

regula els nivells de sucre en la sang. 

 

g) És un prebiòtic (determinats tipus de mel contenen grans quantitats de bacteris 

beneficiosos pel nostre organisme). 

 

h) Millora el somni i la relaxació. 

 

3.5. Estudi estadístic del consum de mel a la població de l’Empordà 

 

Per poder analitzar estadísticament el consum de mel a la població de l’Empordà, vaig 

passar la següent enquesta a 200 persones, la qual consta de quatre paràmetres: 

Sexe Interval d’edat Consum de mel Motius 

Home 
De 15 a 34 anys 

Freqüentment 
Alimentaris 

A vegades 

De 35 a 49 anys Sanitaris 

Dona 
Quasi mai 

Més de 50 anys Altres (especificar) 
Mai 

 

Cal tenir present que per enquestar a la població no s’ha fet a l’atzar, sinó que s’ha 

seguit el següent criteri selectiu: 

Persones enquestades TOTAL 

Home 

De 15 a 34 anys 40 

100 

200 

De 35 a 49 anys 30 

Més de 50 anys 30 

Dona 

De 15 a 34 anys 40 

100 De 35 a 49 anys 30 

Més de 50 anys 30 
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Aquest criteri es basa en el mateix nombre d’homes enquestats que dones (ja que el 

tant per cent de la població d’homes i dones ronda al 50%), i respecte les franges 

d’edats (classificables en joves [entre 15 i 34 anys], adults [entre 35 i 49 anys] i gent 

gran [més de 50 anys]) també s’han encastat el mateix nombre de persones (excepte 

els joves, que molts s’han ofert a ser enquestats i m’és la franja d’edat més propera). 

 

3.5.1. Resultats numèrics de l’enquesta 

Freqüència del consum de mel TOTAL 

Freqüentment 19% 

100% 
A vegades 30’5% 

Quasi mai 28% 

Mai 22’5% 
 

Freqüència del consum de mel (en relació amb el sexe) TOTAL 

Homes 

Freqüentment 19% 

100% 
A vegades 28% 

Quasi mai 34% 

Mai 19% 

Dones 

Freqüentment 19% 

100% 
A vegades 33% 

Quasi mai 22% 

Mai 26% 
 

Freqüència del consum de mel (en relació amb les franges d’edat) TOTAL 

De 15 a 34 anys 

Freqüentment 8’75% 

100% 
A vegades 31’25% 

Quasi mai 33’75% 

Mai 26’25% 

De 35 a 49 anys 

Freqüentment 20% 

100% 
A vegades 38’33% 

Quasi mai 23’33% 

Mai 18’33% 

Més de 50 anys 

Freqüentment 31’66% 

100% 
A vegades 21’66% 

Quasi mai 25% 

Mai 21’66% 
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Motiu del consum de mel TOTAL 

Gust 10% 

100% 

Alimentaris 36% 

Sanitaris 25% 

No li agrada 17% 

No té el costum de consumir-ne 7% 

Altres 5% 
 

Motiu del consum de mel (en relació amb el sexe) TOTAL 

Homes 

Gust 10% 

100% 

Alimentaris 37% 

Sanitaris 24% 

No li agrada 14% 

No té el costum de consumir-ne 8% 

Altres 7% 

Dones 

Gust 11% 

100% 

Alimentaris 33% 

Sanitaris 26% 

No li agrada 21% 

No té el costum de consumir-ne 6% 

Altres 3% 
 

Motiu del consum de mel TOTAL 

De 15 a 34 anys 

Gust 12% 

100% 

Alimentaris 33% 

Sanitaris 24% 

No li agrada 22% 

No té la costum de consumir-ne 2% 

Altres 7% 

De 35 a 49 anys 

Gust 5% 

100% 

Alimentaris 50% 

Sanitaris 22% 

No li agrada 18% 

No té el costum de consumir-ne 5% 

Altres 0% 

Més de 50 anys 
Gust 13% 

100% 
Alimentaris 29% 
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Motiu del consum de mel TOTAL 

Sanitaris 31% 

No li agrada 10% 

No té el costum de consumir-ne 10% 

Altres 7% 

 

 

3.5.2.  Anàlisi del consum de mel 

 

Si analitzem el consum en general, tot i que la gent no tingui una tendència específica 

respecte el consum de mel, podem veure que n’hi ha més que en consumeix a 

vegades (un 30%) i menys que en consumeix freqüentment (un 19%). 

Anàlisi del consum de mel (en general)

19%

30%
28%

23%

Freqüentment
A vegades
Quasi mai
Mai

 

 

Seguidament, si estudiem el consum de mel respecte els sexes, podem veure que la 

diferència de consum entre dones i homes és existent: les dones consumeixen més 

mel que els homes (ja que mentre un 52% de dones consumeix mel freqüentment o a 

vegades, els homes només un 47% en consumeix freqüentment o a vegades).        

 

Anàlisi del consum de mel (homes)

19%

28%
34%

19%

Anàlisi del consum de mel (dones)

19%

33%22%

26%
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Anàlisi del consum de mel (entre 15 i 34 anys)

9%

31%

34%

26%

Anàlisi del consum de mel (entre 35 i 49 anys)

20%

39%

23%

18%

Anàlisi del consum de mel (entre 35 i 49 anys)

20%

39%

23%

18%

Anàlisi del consum de mel (entre 15 i 34 anys)

9%

31%

34%

26%

Anàlisi del consum de mel (més de 50 anys)

31%

22%

25%

22%

Freqüentment
A vegades
Quasi mai
Mai

Finalment, si tenim en compte el 

consum de mel respecte les franges 

d’edat, podem visualitzar que com 

més gran és la gent, augmenta 

considerablement el percentatge de 

persones que consumeix mel de 

manera freqüent, mentre que el 

percentatge de persones que no 

consumeix mai mel o casi mai, 

disminueix considerablement del 

pas de gent jove a gent adulta, a 

causa que part de la gent jove no li 

agrada gaire el gust de la mel. Ara 

bé, al pas de gent adulta a gent gran 

presenta un petit augment de 

persones que quasi mai 

consumeixen mel, degut a que part 

de la gent gran deixa de consumir-

ne perquè la consideren perjudicial 

per a la diabetis Per aquesta raó, el 

percentatge de persones que 

consumeixen mel a vegades 

disminueix del pas de gent adulta a 

gent gran. 

 

 

3.5.3. Anàlisi del motiu del consum de mel 

 

Pel que fa el motiu del consum de mel, cal tenir present que les respostes han estat 

molt variades, ja que depenent de cada persona l’ús que en fa és diferent i 

personalitzat. Per això he decidit classificar els motius de cada persona en els 

següents grups: alimentaris, sanitaris, perquè no li agrada, perquè no té el costum de 

consumir-ne i altres.  

 

Un cop feta la introducció, prosseguim a l’anàlisi estadística del motiu del consum de 

mel: 



  La mel 

 

 18 

Anàlisi del consum de mel (dones)

11%

33%

26%

21%

6% 3%

Anàlisi del motiu del consum de mel (homes)

10%

37%

24%

14%

8%
7%

La majoria de gent consumeix per motius alimentaris i sanitaris (un 36% i un 25% 

respectivament). També trobem algunes persones que no els hi agrada o que en 

consumeixen per gust (un 17% i un 10% respectivament). Finalment, trobem que una 

minoria no té el costum de consumir-ne  o en consumeix per altres motius (un 7 i un 

5% respectivament). 

 

Anàlisi del motiu del consum de mel (en general)

10%

36%

25%

17%

7%
5%

Gust Alimentaris
Sanitaris No li agrada
No té el costum de consumir-ne Altres

 

 

A continuació podem distingir que 

les dones consumeixen menys mel 

que els homes en l’àmbit alimentari.  

Pel que fa a la resta de motius, la 

diferència de percentatges és 

mínima, en excepció al motiu pel 

qual no en prenen, ja que les dones 

n’hi ha més que no les agrada la 

mel (un 21%), mentre que només 

un 14% dels homes no els agrada. 

 

A partir d’aquesta dada, podem 

afirmar que les dones consumeixen 

menys mel en l’àmbit alimentari 

perquè els hi agrada menys que als 

homes. 
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Estudi del motiu de consum de eml (entre 35 i 49 anys)

5%

50%
22%

18%

5% 0%

Estudi del motiu del consum de mel (entre 15 i 34 anys)

12%

33%

24%

22%

2% 7%

Estudi del motiu de consum de eml (més de 50 anys)

13%

29%

31%

10%

10%
7%

Gust Alimentaris
Sanitaris No li agrada
No té el costum de consumir-ne Altres

Per finalitzar l’estudi dels motius 

de consum de mel, i també 

l’estudi estadístic del consum de 

mel i els seus motius,  podem 

diferenciar que amb l’augment 

d’edat va disminuint el nombre de 

persones que no els agrada la 

mel, i paral·lelament va 

augmentant el nombre de 

persones que no té el costum de 

prendre mel. 

 

Una dada peculiar és que en les 

persones grans hi ha més gent 

que consumeix mel per motius 

sanitaris que alimentaris, cosa 

que no succeeix entre la gent 

jove i la gent adulta. I això és 

degut a que la gent gran 

majoritàriament recorre a la mel 

com a remei casolà, mentre que 

la gent adulta i la gent jove 

prefereixen consumir-la amb 

finalitats alimentàries (a part que 

part de la gent gran, al tenir por 

que li afecti la mel per la diabetis, 

deixa de consumir-ne amb 

finalitats alimentàries). 
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4. APICULTURA SOSTENIBLE 

4.1. Què és l’apicultura sostenible? 

 

L’apicultura en sí és l’art de la cria de les abelles a fi d'aprofitar-ne els productes que 

genera (com ara la mel). Per tant, l’apicultura sostenible és una classe d’apicultura que 

es basa en el fet d’intentar fer tot el possible perquè les abelles visquin de la forma 

més natural possible com ho farien en la natura (és a dir, donar-li a l’abella 

mecanismes perquè ella sola, o amb una petita ajuda de part de l’apicultor, sigui capaç 

de produir mel). Alhora, cal remarcar que en l’apicultura sostenible l’ús de productes 

químics és nul (els tractaments que es fan a les abelles en cas de malaltia, per 

exemple, són tractaments homeopàtics*). 

 

En apicultura sostenible, part de la mel que genera l’abella s’extreu per destinar-lo a la 

venda, però d’altre banda també se’n deixa al rusc, ja que les abelles tarden tot un any 

a fabricar la mel, i aquesta mel és l’aliment per a elles i per a les futures cries. És per 

això que en apicultura sostenible, en comptes de treure tota la mel i després deixar-hi 

sucre per alimentar les abelles, se’n treu una mica, tot i que conseqüentment la 

productivitat no sigui tant alta. Cal tenir present, però, que per compensar-ho, el preu 

és molt superior a una mel obtinguda més industrialment. 

 

D’altra banda, les abelles que són tractades des d’un punt de vista sostenibles, són 

unes abelles molt més sanes i que responen molt millor al treball que fan els apicultors 

amb elles. 

 

4.2. Estat actual de l’apicultura sostenible 

 

L’apicultura sostenible, actualment a Catalunya, es troba en creixement gràcies a 

l’acord entre diversos apicultors sostenibles de formar petites cooperatives, per tal de 

treure al mercat mel obtinguda de manera sostenible a un preu raonable (ja que cal 

tenir present la diferència de preus entre la mel industrial* [que ronda als 4€ al quilo] i 

la que ens ofereix un apicultor sostenible [ronda als 12€ al quilo]). 

 

Cal remarcar, però, que tot i el creixement de l’apicultura sostenible a Catalunya, 

l’estat no proporciona els ajuts necessaris per facilitar l’eliminació de l’apicultura 

industrial (poc respectuosa amb el medi ambient), ja que en comptes de subvencionar 

a petits apicultors sostenibles, ofereix ajuts econòmics a la indústria apícola.  
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Imatge 8. Portada del document 
del Pla de desenvolupament de 
l’apicultura sostenible francès. 

Conseqüentment, el sector apícola sostenible no té un pes important al mercat en 

comparació al sector apícola intensiu (sector que practica l’apicultura per tal d’obtenir 

el màxim rendiment de les abelles i la màxima productivitat, sense tenir present els 

efectes que pot provocar al medi ambient). 

 

En general, fora de Catalunya, l’apicultura sostenible 

continua sent minoritària en comparació a l’apicultura 

intensiva, tot i que molts governs comencen a donar 

importància a l’apicultura sostenible. Un exemple clar és 

el govern francès: Stéphane Le Foll (actual ministre 

d’Agricultura francès) va presentar un pla de 

desenvolupament de l’apicultura sostenible el passat 

febrer de 2013. Els motius per el qual el govern francès 

ha pres aquesta decisió són millorar la productivitat 

apícola i lluitar contra els principals problemes que té 

avui l'apicultura francesa. Per fer-ho, les propostes 

destacades del ministeri són: 

 

a) Reduir la mortalitat de les abelles: Les colònies d'abelles són víctimes de 

malalties parasitàries, bacterianes i virals. Per lluitar contra aquestes malalties, 

és necessari el desenvolupament d’un nivell d'atenció de la salut de l'abella. 

 

b) Donar suport a la investigació en el sector de l'apicultura: Donar a conèixer  

sobre les colònies d'abelles i la relació que tenen amb el medi ambient i la 

pol·linització. 

 

c) Estructuració del desenvolupament de l’apicultura francesa: Augmentar el 

nombre de colònies d'abelles a França és essencial per a la pol·linització dels 

cultius i horts, i per assegurar la biodiversitat vegetal. 

 

d) Capacitar als joves apicultors: Per augmentar la producció, cal professionalitzar 

el sector i instal·lar joves apicultors a tot el territori francès, i així crear una 

formació inicial i permanent de la professió de l'apicultura. 

 

e) Organitzar el sector apícola i la seva producció: Per produir la mel, es necessita 

una flora variada i abelles saludables. Per això, s’implantaran superfícies 

d'interès ecològic per beneficiar significativament a les abelles. 
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5. TREBALL DE CAMP 

 

El meu treball de camp s’ha basat en la meva experiència apícola en dos camps 

d’apicultura sostenible visitats durant l’estiu del 2013 i en la meva experiència als 

laboratoris de la UdG durant el mes d’octubre, amb la finalitat de comparar l’apicultura 

sostenible de Nador i de Girona i les mels obtingudes en ambdós camps. 

 

Per tal de poder comparar la mel obtinguda per mitjà d’apicultura sostenible a la 

província de Nador i a la província de Girona, primerament vaig visitar a dos apicultors 

(un de Beni Sidel Jbel, Nador, i l’altre de Viladasens, Girona), ja que per poder 

comparar les dues mels és necessari primer comparar com s’obtenen (el procés 

d’obtenció de mel que utilitza cada apicultor, les eines que utilitza, etc). 

 

Posteriorment, un cop comparats els processos d’obtenció, vaig procedir a comparar 

les dues mels (des del punt de vista de la coloració, textura i gust). Per fer això, vaig 

aconseguir dues mostres de mel (una de cada apicultor). 

 

Finalment, per tal de poder finalitzar la comparació, vaig decidir fer un estudi de la 

relació de la mel amb la vida microbiana: a partir de mostres de mel dels diferents 

camps apícoles visitats i amb l’ajuda del material de laboratori que em va oferir la UdG, 

vaig dur a terme l’estudi de l’evolució de la vida microbiana en les dues mels 

(observació i comparació de com hi reaccionen els microorganismes). 

 

5.1. Comparació de l’apicultura sostenible a Nador i a Girona 

5.1.1. On viuen les abelles 

 

Pel que fa a l’hàbitat de les abelles, en ambdós camps les abelles viuen en caixes. No 

obstant, tant les caixes com el seu nombre, són diferents: 

 

En el cas del camp d’apicultura sostenible de Beni Sidel Jbel, el nombre de caixes és 

molt reduït (només hi ha 3 caixes). Pel que fa a la forma, dues són poc allargades,  la 

tercera és molt allargada, totes elles de poca altura i fixes (no es poden traslladar). 

També cal dir que l’interior de les caixes no hi ha planells per ajudar a les abelles a 

fabricar les estructures de cera (les llesques de mel les fabriquen les abelles elles 

mateixes, sense la intervenció ni l’ajut de l’home).  
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En canvi, el cas de Viladasens, l’apicultor disposa de més d’una quinzena de caixes*, 

totes de tipus Langstroth* (tenen una base mòbil [per tant, es poden traslladar] i a 

sobre s’hi poden anar ficant caixes [pisos], depenent del rendiment de les abelles. A la 

base és on es troben les cries, i als pisos que s’afegeixen és on hi trobem la mel, ja 

que per al mig hi ha un filtre que impedeix que hi pugui pujar la reina a pondre ous). 

 

 

5.1.2. On es situen les caixes 

 

Pel que fa a la situació de les caixes, en el camp apícola marroquí, es troben al mig 

d’una muntanya, en un lloc de molt difícil accés (tant per l’home com per als animals 

salvatges), però alhora, ric en vegetació, mentre que en el camp apícola gironí les 

caixes es troben en un terreny, proper al bosc.  

 

 

Imatge 10. A l’esquerra costa distingir la caixa, ja que es troba en un lloc  on l’accés és dificultós, mentre 
que a la dreta es pot apreciar més la quinzena de caixes Langstroths, al costat d’un bosc i protegides 
del sol.  

Imatge 9. A la imatge de l’esquerra podem veure frontalment una de les tres caixes que utilitza 
l’apicultor marroquí, mentre que a la dreta es pot apreciar una caixa Langstroth del mateix apicultor, 
que disposa d’una base i d’un pis a sobre (de color marró més fosc), i al mig s’hi pot diferenciar una 
línia grisa, que correspon al contorn del filtre. Una diferència visual és per on entren les abelles (a la 
caixa de l’esquerra es poden diferenciar forats a la tapa, mentre que a la caixa de la dreta es pot 
apreciar un buit a la part inferior que en permet l’entrada de les abelles). 
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5.1.3. De quines plantes recullen el nèctar les abelles 

 

En el cas del camp apícola marroquí, principalment les abelles van a buscar nèctar a 

les flors de la figuera, de la vinya, de la farigola, de la userda, de la figuera de pala*, 

del garrofer i de la menta . Les abelles gironines, en canvi, es dirigeixen generalment a 

les flors del castanyer, del romaní, de la userda (única flor que comparteixen les 

abelles d’ambdós camps apícoles), de l’eucaliptus, del bruc i de l’acàcia. 

 

5.1.4. Quina indumentària utilitza l’apicultor  

 

Pel que fa a la vestimenta de l’apicultor per acostar-se a les caixes, en ambdós casos 

és molt similar: un mono blanc (el motiu pel qual el mono és de color blanc és perquè 

els colors foscos atrauen a l’abella), complementat amb una careta d’apicultor, botes i 

guants. La finalitat d’aquesta indumentària és protegir de les picades d’abella. 

 

 

Imatge 11. A les dues imatges es pot visualitzar que la vestimenta és molt similar, tot i que les 
diferències són mínimes: la forma de la careta i el color dels guants. Pel que fa el calçat, és 
similar, l’únic que durant l’experiència al camp de Nador (esquerra), no em vaig posar les botes 
per descuit. 
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5.1.5. Com s’extreu la mel 

 

Per extreure la mel, primer s’han de treure les bresques de mel (en el cas de Beni 

Sidel Jbel) o els quadres (en el cas de Viladasens) de la caixa. 

 

 

I per treure-les, s’obren les caixes (en el cas de Beni Sidel Jbel es fa amb un ganivet 

allargat, ja que la tapa queda enganxada amb la caixa amb pròpoli, i el que es fa és 

tallar el pròpoli, mentre que en el cas de Viladasens, tot i que la tapa també està 

enganxada a la caixa amb pròpoli, s’obra fent palanca amb el brescador*, una eina 

casolana) i posteriorment es poden treure les bresques (que es tallen de les parets de 

la caixa amb el mateix ganivet) o els quadres (amb el mateix brescador, ja que una 

banda serveix per fer palanca, però si el girem, té un ganxo que permet treure els 

quadres de la caixa). 

 

 

En els dos casos, per obrir la caixa, s’ha d’anar equipat amb un fumador*, per tal de 

que les abelles et deixin treballar correctament i no t’ataquin, ja que davant la 

presència de fum, s’aparten del rusc suposant que es tracta d'un incendi.  

Imatge 13. A l’esquerra el model de ganivet que s’utilitza per tallar les llesques i a la dreta podem 
visualitzar dos models de brescadors 

Imatge 12. A l’esquerra podem veure una bresca de mel, i a la dreta, podem veure un quadre (que, 
com s’observa, entra perfectament a la caixa Langstroth). La principal diferència és que la bresca es 
fabrica de manera totalment natural (sense la intervenció de l’home) mentre que el quadre serveix 
d’ajuda a les abelles per fabricar l’estructura de cera a l’interior de la caixa (ja que el quadre en si, 
abans que les abelles hi comencin a treballar, hi ha marcat amb filferro la forma hexagonal de 
l’estructura de les cel·les, de manera que les abelles només han de secretari cera). 
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Imatge 15. Es poden distingir 
tres branques d’olivera, 
preparades per escombrar les 
llesques. 

El fumador, en els dos camps apícoles, és molt semblant, però a l’hora d’encendre’ls 

es fa de manera diferent i s’utilitzen combustibles diferents: mentre que en el cas de 

Beni Sidel Jbel s’utilitza excrement de burro com a combustible, a Viladasens s’utilitza 

excrement de vaca. I per encendre el foc en el primer cas es fa amb una mica de 

gasolina, mentre que a Viladasens es fa cremant una mica de palla. A l’hora d’utilitzar-

los, però, es fa de manera idèntica: un cop s’ha introduït el combustible i s’ha encès el 

foc, s’ha d’anar manxant perquè no s’apagui el foc, i un cop al rusc, es manxa de 

manera continuada, fins que el fum arribi a les abelles. 

 

 

Un cop es treuen els quadres o les llesques, el procediment d’obtenció de mel 

comença a variar notablement en els dos casos.  

 

En el cas de les bresques,  per tal de emportar-nos-les 

sense que hi quedin abelles adherides, s’escombren les 

abelles de la superfície de la llesca en el mateix camp 

apícola (amb una branca d’olivera es passa per cada 

banda de la bresca, i posteriorment es diposita en un pot 

de plàstic, que seguidament es tanca amb una tapa, per 

evitar que s’hi introdueixin abelles). I un cop tenim les 

bresques, s’exprimeixen a mà, a casa de l’apicultor, de 

manera que es deixa caure la mel a una palangana, i 

posteriorment, es diposita en pots petits. I fins aquí el 

procés d’obtenció de mel a Beni Sidel Jbel.  

 

En el cas dels quadres, en canvi, es porten a una cambra que disposa de material i 

màquines diverses que faciliten l’obtenció de la mel. 

Imatge 14. A l’esquerra el que s’utilitza a Beni Sidel Jbel i a la dreta tenim el fumador que s’utilitza a 
Viladasens 
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Imatge 16. Mostra d’un dipòsit 
d’alumini de mel amb una 
capacitat de 50 Kg. 

Primer de tot es fiquen els quadres en una mena de pica metàl·lica, amb un ganivet es 

talla la capa de cera que impedeix que surti la mel, i en cas que hi quedi cera que no 

s’ha tret amb el ganivet, es repassa amb una espàtula, fins que s’hagi tret tota la cera. 

Seguidament, es fiquen els quadres a l’interior d’una centrifugadora, i en centrifugar, la 

mel es separa dels quadres, permetent que els quadres 

no es facin malbé i es puguin reutilitzar posteriorment. La 

mel, per tant, baixa a la superfície de la centrifugadora, i 

gràcies a l’aixeta que té a la part inferior, s’omple en 

galledes. Un cop passada tota la mel en galledes, es 

diposita en un recipient cilíndric de grans dimensions 

d’alumini, passant abans per un gran colador, per evitar 

que passi la brutícia. Finalment, ja es pot dipositar a pots 

més petits per a la venda.  

 

5.2. Comparació de les dues mels 

 

Respecte les dues mostres de mel obtingudes dels mateixos camps apícoles visitats, 

podem comparar-les a partir de tres paràmetres: 

 

a) La coloració: Respecte la mel de Bni Sidel Jbel, la mel obtinguda del camp 

apícola sostenible de Viladasens presenta una tonalitat més clara (en el cas de 

la mel marroquina, la tonalitat és tirant cap a marró, mentre en l’altre cas, la mel 

presenta una tonalitat tirant més cap a taronja). 

 

 

 

b) El gust: En ambdós casos, òbviament, la mel és dolça. No obstant, el gust no 

és idèntic, ja que la mel de Beni Sidel Jbel presenta una percepció gustativa 

més suau, mentre que la mel de Viladasens presenta un gust més fort. 

Imatge 17. A l’esquerra tenim situada la mel de Viladasens, mentre que a la dreta tenim la 
mostra corresponent a la mel de Beni Sidel Jbel. 
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Imatge 18. A l’esquerra la mel marroquina li costa molt baixar per l’embut, mentre  que a la dreta 
es pot veure com la mel de viladasens és menys espessa ja que no s’enganxa a la cullera. 

c) La densitat: Una gran diferència és que la mel de Beni Sidel Jbel és bastant 

més espessa que la mel de Viladasens, i per tant, cristal·litza amb més facilitat. 

  

Totes les característiques esmentades de cada mel, però, no tenen perquè complir-se 

sempre (la mel de Catalunya no sempre ha de ser més clara que la del Marroc). 

 

També cal tenir present que tant el gust, com la tonalitat i el grau de cristal·lització de 

cada mel depèn sempre de les flors a les quals les abelles s’han dirigit i n’han tret el 

nèctar (per tant, és molt normal que un apicultor obtingui mels de diferents tipus, i per 

tant, de diferents característiques també, en un mateix any però en diferents caixes, ja 

que les abelles no tenen perquè dirigir-se sempre a les mateixes flors). 

 

5.3. Com afecten les dues mels a la vida microbiana 

 

Per poder analitzar com afecten les mels de Beni Sidel Jbel i de Viladasens a la vida 

microbiana d’una manera científicament correcte, s’ha seguit un disseny experimental 

per tal de poder aplicar el mètode científic. Els passos seguits del mètode científic són: 

 

a) Problema plantejat: Com afecten les mels de Beni Sidel Jbel i de Viladasens 

(en concentracions diferents) a la vida microbiana?  

 

b) Hipòtesi inicial: Potser les dissolucions amb una elevada concentració de mel  

inhibeixen l’activitat microbiana i les dissolucions amb una baixa concentració 

de mel no. 
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c) Deducció: Suposem que la dissolució de mel inhibeix l’activitat microbiana; 

llavors, si introduïm vida microbiana en un medi aquós dissolt en mel, la vida 

microbiana desapareixeria. 

 

d) Establiment de les variables: La variable independent (variable que modifiquem 

en l’experiment per comprovar si influeix en els resultats) és el tipus de mel i la 

seva respectiva concentració, la variable dependent (variable que observem si 

s’ha modificat durant l’experiment) és l’aparició o no d’una comunitat 

microbiana en la dissolució de mel, i el control de variables (factors que 

raonablement podrien influir en els resultats però que decidim mantenir-los 

constants per no influenciar-hi)  són principalment la temperatura i el temps que 

mantenim els bacteris en les diferents mostres de mels. 

 

e) Part experimental: Si tenim en compte que volem estudiar com afecten les 

dues classes de mels en la vida microbiana, el més adequat ha estat fer un 

experiment qualitatiu (seguit de proves amb les quals es vol estudiar si un 

factor, en aquest cas la mel, influeix o no en la vida microbiana). 

 

Per tal de poder estudiar com afecta la mel de Beni Sidel Jbel i la mel de 

Viladasens, hem preparat dissolucions aquoses de mel d’un 2% i d’un 20% en 

massa de cada mel, i per tal de demostrar que una determinada concentració 

de mel o un tipus de mel inhibeix l’activitat microbiana, també hem introduït una 

població bacteriana en una mostra on la concentració de mel sigui d’un 0% 

(mostra d’aigua destil·lada que anomenarem Testimoni). 

 

No obstant, no n’hi ha prou amb un sol experiment per a cada mostra: hem fet 

tres repeticions (rèpliques) per a cada mostra: 

 

NOMBRE DE MOSTRES A PRERARAR 

Nom de la mostra Concentració de mel Nombre de rèpliques 

Mel de Beni Sidel Jbel 
2% 3 

20% 3 

Mel de Viladasens 
2% 3 

20% 3 

Testimoni 0% 3 

TOTAL  15 
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Imatge 19. A la imatge de l’esquerra es pot observar el procés de  preparació de la dissolució 
de mel, i a la dreta podem visualitzar les 4 dissolucions diferents ja preparades. 

Imatge 20. En la imatge tenim la 
campana en la que varem treballar. 

Tot i haver establert el nombre de rèpliques que havíem de preparar per a cada 

mostra, ens faltava una cosa molt important: a partir de quin organisme 

estudiarem el comportament microbià en les diferents mostres. Després d’una 

conversa amb dos professors universitaris de la Universitat de Girona, hem 

escollit la bactèria Escherichia coli (coneguda també com la bactèria E. Coli, 

una bactèria que per a estudis experimentals els resultats són molt clars). 

 

Un cop decidit la bactèria que utilitzarem i la quantitat de mostres, el que farem 

serà preparar les 4 dissolucions d’aigua amb mel (per a cada una de les dues 

mels en prepararem dues concentracions). 

 

 

 

Un cop preparades les 4 dissolucions, hem 

preparat les 15 mostres en una campana 

extractora (recinte o espai de treball tancat i 

ventilat per treballar de manera segura amb 

microorganismes infecciosos): amb l’ajuda 

d’una pipeta graduada, hem introduït una 

mostra d’1 ml de dissolució a cada placa de 

Petri, i posteriorment l’hem escampat dins de 

la placa, per tal que tota la superfície quedés 

impregnada de la dissolució. 

 

Un cop recobertes totes les superfícies de cada placa de Petri*, hem introduït la 

bactèria E. Coli amb l’ajuda d’un escuradents en 6 punts de cada placa 

(aquests 6 punts han estat situats a les mateixes posicions en totes les 

mostres).  
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Imatge 21. En la imatge tenim la incubadora i les mostres a l’interior. 

Imatge 22. A la imatge podem apreciar les diferents  mostres resultants. 

Posteriorment, hem introduït totes les mostres en una incubadora* (totes 15 

mostres, tapades, a una temperatura de 22ºC [temperatura ambient] durant 3 

dies, per tal que la població bacteriana pogués desenvolupar-se). 

  
 

f) Extracció dels resultats: Un cop passats els 3 dies, es van extreure les mostres 

de la incubadora, i els resultats obtinguts van ser els següents (les zones on es 

va desenvolupar la bactèria estan encerclades, per tal de poder apreciar 

correctament els resultats): 
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g) Anàlisi dels resultats: Si prenem un sistema de referència en el que signe 

positiu estigui relacionat a les mostres en què va proliferar la població 

bacteriana i el signe negatiu a les mostres que l’activitat bacteriana va ser 

nul·la, llavors, a partir de l’observació de les mostres extretes de la incubadora, 

els resultats obtinguts han estat els següents: 

TAULA DE RESULTATS 

Mostres Concentració de mel Rèpliques Resultats 

Mel de Beni Sidel Jbel 

2% 

r1 + 

r2 + 

r3 + 

20% 

r1 - 

r2 - 

r3 - 

Mel del Viladasens 

2% 

r1 + 

r2 + 

r3 + 

20% 

r1 + 

r2 + 

r3 + 

Testimoni 0% 

r1 + 

r2 + 

r3 + 

 

 

 Imatge 23. Aquesta imatge correspon a una foto presa durant l’anàlisi dels resultats. 
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Imatge 24. En aquesta imatge està presa al laboratori de la Universitat de Girona, on tenim 
entre mans una de les plaques de Petri amb una de les mostres que ens ha permès arribar a 
conclusions diverses. 

h) Conclusions: A partir dels resultats obtinguts, podem afirmar que les 

dissolucions de mels de Beni Sidel Jbel i de Viladasens d’una concentració 

d’un 2% en massa i la mel de Viladasens en dissolució aquosa d’un 20% no 

afecten a la bactèria E. Coli, mentre que la dissolució d’un 20% de mel de Beni 

Sidel Jbel en aigua l’inhibeix. 

 

El motiu pel qual la mel de Beni Sidel Jbel en una concentració d’un 20% en 

massa inhibeix l’activitat bacteriana és degut a un fenomen anomenat osmosi* 

(quan trobem dues dissolucions de diferents concentracions separades per una 

membrana semipermeable, com és el cas de la membra plasmàtica d’una 

cèl·lula, part del dissolvent tendeix a travessar aquesta membrana en el sentit 

on la dissolució és més concentrada, per intentar igualar les concentracions en 

ambdues parts de la membrana semipermeables), ja que tot i ser una 

dissolució d’un 20% en massa, la mel té una concentració molt alta de glucosa, 

de manera que com que la bactèria al seu interior la concentració de glucosa 

és molt més baixa que en la mel, la bactèria perd part de l’aigua que conté a 

l’interior (a causa de l’osmosi) fins a morir. És per aquest motiu que en 

concentracions d’un 2% no s’observa cap efecte inhibidor de les dissolucions, 

perquè la concentració en tals mostres no és superior a la concentració de 

soluts a l’interior de la bactèria.  

 

No obstant, el motiu pel qual la concentració d’un 20% amb mel de Viladasens 

tampoc ha inhibit l’activitat bacteriana és perquè la concentració de glucosa en 

la mel de Viladasens és inferior a la concentració de mel de Beni Sidel Jbel. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Per començar, cal dir que al llarg del treball he aconseguit assolir els tres principals 

objectius plantejats a la introducció. 

 

Respecte el primer objectiu, he pogut comparar la composició i el procés d’obtenció de 

la mel obtinguda a partir d’apicultura sostenible tant a Girona com a Nador, mitjançant 

la visita de dos camps apícoles sostenibles. Cal remarcar que el procés d’obtenció de 

mel a Nador és un procés molt senzill, perquè els passos a seguir per obtenir la mel 

són molt simples, però alhora molt laboriós, perquè al no disposar de maquinària, com 

ara centrifugadores, dificulta considerablement la feina i implica una dedicació de 

temps i esforços superior al procés d’obtenció de mel a Girona. En conseqüència, 

l’apicultor sostenible de Nador no es pot permetre tenir massa caixes, cosa que en el 

cas de l’apicultor de Viladasens sí, ja que aquest es centra en l’extracció dels quadres 

de les caixes, i un cop obtingudes és la maquinària de la qual disposa que li permet i li 

facilita obtenir-ne mel. 

 

En la comparació de la composició de la mel, destaco que les diferències no són 

degudes a què les abelles marroquines i les abelles catalanes treballin diferent, sinó 

bàsicament les mels obtingudes depenen exclusivament del nèctar del qual han 

generat la mel. És a dir, depenent del tipus de flor en què es dirigeixin les abelles, 

obtindrem una mel amb unes característiques o unes altres. 

 

També cal remarcar que a partir de com afecten les dues mels a la vida microbiana, es 

pot dir que la mel té un efecte antibacterià (tot i que el cas de la mel de Beni Sidel Jbel 

l’efecte és més fort que pas la mel de Viladasens, com ja hem vist anteriorment). 

 

Pel que fa el segon objectiu, he aconseguit fer una anàlisi general de l’actual estat de 

l’apicultura sostenible i de les abelles, i cal dir que em vaig sorprendre molt quan vaig 

començar el treball, perquè a part que no tenia constància de la gran importància 

biològica de les abelles, ja que com qualsevol persona sense coneixements apícoles 

pensava que l’abella només fabricaven mel, no m’esperava trobar-me amb unes dades 

tant negatives pel que fa a les abelles (mort de milers d’abelles anualment), mentre 

que el cas de l’apicultura sostenible en un principi suposava que era casi nul·la, però 

amb el transcurs del treball he vist que els camps apícoles sostenibles són notables, 

l’únic que al generar menys mel, trobem menys mel sostenible al mercat. 
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Si tenim en compte el tercer (i últim) objectiu, he aconseguit enquestar a la població 

empordanesa per analitzar-ne el consum de mel, i m’ha sorprès veure que la gent 

adulta consumeix més mel que la gent gran, ja que no havia tingut en compte que 

molta gent gran és diabètica i considera que la mel és perjudicial per a ells, com també 

m’ha sorprès que a les dones en general els agradi menys la mel que els homes i que 

paradoxalment en consumeixen més (tot i que el consum per motius alimentaris en 

tant per cent sigui inferior). Per tant, es pot deduir que les dones consumeixen més 

mel però no pas perquè els agradi més, sinó per d’altres motius.  

 

Pel que fa el treball en sí, destaco sobretot les dificultats amb les que m’he trobat per 

plasmar en el treball tots els coneixements adquirits a partir de la meva experiència 

apícola, l’anàlisi d’articles varis i l’entrevista al veterinari d’abelles Esteve Miràngels, 

juntament a la inexperiència de dur a terme un treball tant important. Ara bé, remarco 

com he assumit aquestes dificultats, ja que tot i organitzar-me i temporitzar el treball de 

recerca, més d’una vegada m’han sorgit imprevistos que o bé m’han fet prorrogar el 

que tenia pensat avançar del treball o bé recórrer a alternatives, com per exemple 

durant l’inici del treball, que en no poder dur a terme un treball de caire religiós vaig 

optar a un diferent enfocament del tema. També estic content d’haver sabut tirar 

endavant el treball: tot i que no em sortís a la primera un redactat, tot i que no sabés 

com explicar una cosa que entenc i en tinc una idea clara però que em costa 

transmetre, tot i els moments en el qual sembla que el treball mai hagi d’acabar, em 

sento satisfet de com he aconseguit afrontar aquests reptes personals i de com ha 

quedat el treball final. 

 

Una altra cosa que destaco és que m’ha il·lusionat trobar-me amb gent que li ha 

interessat el meu treball, en especial trobar-me amb gent que m’ha demanat un 

exemplar del treball quan l’acabés. 

 

Finalment, i per acabar, vull remarcar que a mesura que he fet el treball, m’he trobat 

que el camp de l’apicultura i de la mel són camps d’una gran extensió, ja que i tot i no 

haver-ho tractat tot de la mel i de l’apicultura, seria interessant que algú pogués dur a 

terme un treball amb els aspectes que no s’han arribat a tractar en aquest treball. Les 

propostes són les següents: 

 

-Estudi dels usos de la mel en el món de la cuina, i creació un aliment propi amb mel. 

 

-Construir un petit camp apícola (d’una sola caixa) i intentar obtenir-ne mel. 
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-Anàlisi dels remeis casolans en els que s’utilitza la mel (estudi de la mel en l’àmbit 

sanitari). 

 

-Estudi d’altres productes obtinguts per les abelles apart de la mel (com ara el pròpoli). 
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8. GLOSSARI 

 

Brescador: Instrument de ferro que serveix per obrir els ruscs de les abelles. 

 

Caixa: Rusc artificial amb forma de prisma que utilitzen els apicultors perquè les 

abelles hi visquin i en puguin treure mel posteriorment. 

 

Homeopàtic: Sense intervenció química. 

 

Figuera de pala: Planta pertanyent a la família dels cactus (Cactaceae). (mirar la 

pàgina 45, on consta una imatge d’un exemplar de figuera de pala) 

 

Fumador: Aparell en què es crema un combustible i que genera fum per amansir a les 

abelles i manipular-les amb comoditat. 

 

Incubadora: En un laboratori és l’espai destinat a colònies de microorganismes que es 

volen estudiar per evitar que morin i que s’infectin les mostres que es volen estudiar. 

 

Langstroth: De les diferents classes de caixa, la més utilitzada. (mirar la pàgina 40) 

 

Mel industrial: Expressió que es refereix a la mel obtinguda de manera no sostenible. 

 

Monosacàrid: És la unitat bàsica de qualsevol sucre (el sucre més simple). 

 

Nèctar: Solució de sacarosa i aigua generada per les flors 

 

Osmosi: En un sistema format per dues dissolucions de concentracions diferents  

separades per una membrana dita semipermeable, és el procés pel qual es tendeixen 

a igualar les concentracions a partir del pas de l’aigua a on és superior la concentració. 

 

Pap: Dilatació en forma de bossa que presenta l'esòfag dels insectes, on guarden els 

aliments. 

 

Placa de Petri: Recipient circular amb una paret lateral entorn tot el perímetre utilitzat 

en laboratoris per treballar-hi en els experiments. 
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Imatge 25. A la imatge de l’esquerra tenim un quadre d’una caixa, i a la dreta es poden observar 
les estructures hexagonals, on l’abella ja hi ha secretat cera. 

9. ANNEXOS 

9.1. ANNEX A: Experiència apícola 

9.1.1. Apunts extrets durant la visita al camp apícola de Viladasens 

En un camp d’apicultura les caixes on viuen les abelles es classifiquen en: 

 

a) Langstroth: Caixa de base rectangular i mòbil (per tant, es pot traslladar) i a 

sobre d’aquesta base s’hi poden afegir caixes de fusta (pisos) o es poden 

tornar a desmuntar alguns dels pisos afegits anteriorment, depenent del 

rendiment de les abelles (però sempre tapant el pis que tinguem més amunt 

amb una tapa metàl·lica que les pròpies abelles hi secreten pròpoli perquè 

quedi adherida al pis superior). A la base és per on entren i surten les abelles 

de la caixa, ja que disposa d’una petita obertura que les permet sortir a 

recol·lectar nèctar i, i a l’interior és on es troben les cries, mentre que als pisos 

que s’afegeixen és on hi trobem la mel, ja que entremig de la base i els pisos hi 

ha un filtre que impedeix que hi pugui pujar la reina a pondre ous. A l’interior de 

cada pis i de la base hi trobem quadres (també anomenats planells, són 

estructures rectangulars de fusta amb un buit al mig [similars a un marc de 

fotos], a on  s’hi insereixen làmines de filferro marcades amb hexàgons de 

cera, de manera que faciliten a l’abella poder fabricar la seva pròpia estructura, 

de manera que les abelles només han de secretar-hi cera, ja que la forma de 

l’estructura ja està marcada).  

 

 

b) Dadant: És molt similar a la langstroth pel que fa a la superfície i les mides, en 

excepció de l’altura, ja que és 8 cm més alta que la langstroth. Per aquest 

motiu, és compatible amb la langstroth (és a dir, els pisos que s’afegeixen 

sobre una base langstroth poden anar sobre una base dadant, ja que la 
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Imatge 26. A la imatge podem 
apreciar un exemplar de caixa 
layens. 

superfície de la base i dels pisos són la mateixa). Pel que fa l’interior, també 

disposa de quadres (de la mateixa allargada que els quadres de la langhtroth, 

però 8 cm més altes). 

 

c) Layens: Caixa totalment diferent a les anteriors, ja que la layens és de base 

fixa (no es pot traslladar), i a sobre 

d’aquesta base no s’hi poden afegir pisos. 

No obstant, a l’interior també disposa de 

quadres (igual que les dues caixes 

esmentades), i la funció és la mateixa que 

les altres (que hi habitin les abelles per 

extreure’n principalment mel). Pel que fa a 

l’obertura, s’obre igual que les anteriors 

(per la tapa superior). 

 

d) Caixa-eixam: caixes que serveixen per fer eixams noves o per traslladar ruscs 

d’abelles (per exemple, si es troba un rusc en un arbre del bosc, o en un lloc de 

difícil accessibilitat a la muntanya, el que es fa és introduir el rusc a la caixa-

eixam, aquesta es tanca, i posteriorment es pot traslladar el rusc sense cap 

perill, i fins i tot es pot traslladar a una caixa de les ja esmentades anteriorment, 

de manera que les abelles passaran a viure en caixes pròpies de l’apicultor). 

L’interior és buida i no està preparada per inserir-hi quadres, un cop s’hi 

introdueix un rusc (amb les abelles, òbviament), es tanca la caixa. Cal tenir 

present que no disposa de cap forat o entrada a diferència de les altres caixes, 

ja que sinó es podrien escapar les abelles. 

 

En el cas de l’apicultor de Viladasens, tot i també disposar d’alguna caixa layens, 

utilitza caixes de tipus langstroth, ja que en disposa més d’una quinzena al seu camp 

apícola (situat en un terreny proper al bosc i sota la sobra d’un gran para-sol). No 

obstant, cada apicultor utilitza un tipus de caixa o un altre depenent de com estigui 

acostumat a treballar. 

 

Pel que fa als quadres, per conservar-los de maner ecològica, en comptes d’utilitzar 

productes químics, quan no es fan servir es guarden en un refrigerant (per evitar que 

s’hi introdueixin arnes per exemple [ja que a part de fer malbé els quadres, poden 

afectar a la futura població d’abelles]). 
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Imatge 27. A l’esquerra podem comparar la caixa que utilitza l’apicultor i la que s’utilitzava en el 
passat, i a la dreta podem observar l’interior de la caixa de suro. 

Antigament, a principis/mitjans del segle XX, al camp apícola de Viladasens no 

s’utilitzaven les mateixes caixes que ara, sinó que s’utilitzaven caixes de suro de forma 

cilíndrica que s’hi acoblava una tapa i una base amb merda de vaca (ja que en aquells 

temps s’utilitzava com a cola), tot i que sempre s’hi deixava un orifici per n pogués 

entrar i sortir l’abella. I l’interior d’aquesta caixa de suro no disposava de quadres, sinó 

que s’hi ficaven dues branques perpendiculars de manera que l’abella generava les 

llesques de mel  (l’estructura de cera a on hi ha la mel) tenint com a referència les 

dues branques. 

 

P el que fa el procés d’obtenció de mel, primer s’han de treure els quadres de les 

caixes. Per acostar-nos a la caixa, però, no hi podem anar de qualsevol manera, ja 

que sinó les abelles ens poden atacat. Per això, hem d’anar protegits amb un mono 

blanc (el motiu pel qual el mono és de color blanc és perquè els colors foscos [sobretot 

negre i vermell] atrauen a l’abella), complementat amb una careta d’apicultor, botes i 

guants, ja que així evitem que les abelles ens puguin picar. També, a part d’anar 

protegits, hem d’anar equipats amb un fumador per tal de que les abelles et deixin 

treballar correctament i no t’ataquin, ja que davant la presència de fum, es retiren 

suposant que es tracta d'un incendi. El fumador utilitza excrement de vaca de 

combustible, i per encendre el combustible es fa cremant una mica de palla. Un cop 

s’ha introduït el combustible i s’ha encès el foc, s’ha d’anar manxant perquè no 

s’apagui el foc, i un cop al rusc, es manxa de manera continuada, fins que el fum hagi 

arribat a les abelles. Un cop utilitzat, per precaució, es ruixa amb una mànega el 

fumador, per evitar que hi quedi foc encès a l’interior d’aquest. 

 

Per treure els quadres, primer s’ha d’obrir la caixa (tot i que la tapa també està 

enganxada a la caixa amb pròpoli, s’obra fent palanca amb el brescador, una eina 

casolana, i introduint fum a l’interior de la caixa amb el fumador) i posteriorment es 

poden treure les quadres (amb el mateix brescador, ja que la part superior és una 
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escarpa i serveix per fer palanca, i a la part inferior hi té un ganxo que permet treure 

els quadres de la caixa). 

 

Un cop es treuen els quadres, es porten a una cambra que disposa de material i 

maquines dicerses que faciliten l’obtenció de la mel: primer es fiquen els quadres en 

una mena de pica metàl·lica, i amb un ganivet es talla la capa de cera que impedeix 

que surti la mel, i en cas que hi quedi cera que no s’ha tret amb el ganivet, es repassa 

amb una espàtula, fins que s’hagi tret tota la cera. Seguidament, es fiquen les quadres 

a l’interior d’una centrifugadora (actualment l’apicultor disposa d’una centrifugadora 

elèctrica, però antigament la centrifugadora era manual, de manera que s’havia de fer 

girar una manovella per tal que funcionés), i en centrifugar, la mel se separa dels 

quadres, permetent que els quadres no es facin malbé i es puguin tornar a utilitzar. La 

mel, per tant, baixa a la superfície de la centrifugadora, i gràcies a l’aixeta que té a la 

part inferior, s’emplena en galledes. Un cop passada tota la mel en galledes, es 

diposita en un recipient cilíndric de grans dimensions d’alumini, passant abans per un 

gran colador, per evitar que passi la porqueria. Finalment, un cop en el gran recipient 

d’alumini, ja es pot dipositar a pots més petits per a la venda. 

 

Pel que fa la mel, pot ser monofloral (que s’ha obtingut majoritàriament del nèctar 

d’una flor determinada) o mel de milflors (mel en que els diferents nèctars amb els 

quals s’ha obtingut la mel no en destaca cap). Respecte a la mel monofloral, cal tenir 

present que per considerar-la monofloral, el tant per cent varia depenent de la flor (per 

exemple, en el cas del romaní, si un 22% d’aquesta mel prové del nèctar de la flor de 

romaní, ja es considera mel monofloral de romaní, mentre que la mel de castanyer, ha 

de contenir entre un 60% i un 70% de mel generada a partir del nèctar de la flor de 

castanyer per poder-la considerar mel de castanyer). 

També cal dir que cada mel (depenent de les flors de les quals hagin obtingut el nèctar 

les abelles) té unes característiques diferents i fins i tot propietats diferents (hi ha mel 

molt fosca i n’hi ha de molt clara [un exemple de mel clara és la que s’obté de l’acàcia], 

n’hi ha que amb poc temps es torna líquida i n'hi ha que li costa [la mel natural, 

generalment amb el pas del temps queda espessa, tot i que pot tardar més o menys, 

depenent de la mel, ja que per exemple, la de castanyer li costa, mentre que la de 

colze queda espessa ràpida]). 

 

A la província de Girona, les abelles principalment es dirigeixen a les flors de 

castanyer (Castanea sativa), de romaní (Rosmarinus officinalis), d’userda (Medicago 

sativa), d’eucaliptus (Eucalyptus globulus), del bruc (Erica) i de l’acàcia (Acacia). 
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9.1.2. Apunts extrets durant la visita al camp apícola de Beni Sidel 

Jbel 

 

L'apicultura en l'àmbit rural de la zona del Rif (ja que cal tenir present que en altres 

zones s'utilitzen caixes de ceràmica per a obtenir mel) es du a terme en caixes de 

fusta molt allargades. 

 

La recol·lecció de mel, es du a terme al mes de Setembre, ja que coincideix amb la 

floració de gran part de la vegetació, i per tant, és l'època en què el rusc està ple de 

mel. No obstant, en altres zones del Marroc, on les abelles es pasturen (en camps 

d’apicultura intensiva, no pas camps d’apicultura sostenible) es treu mel fins a cada 3 

mesos, mentre que en l’àmbit rural (apicultura sostenible) només se'n treu una vegada. 

 

Pel que fa a la quantitat de mel que s'obté, per cada caixa s'obtenen entre 8 i 12 kg 

generalment (depenent del temps que ha fet al llarg de l’any i de la floració). No 

obstant, en camps d’apicultura intensiva marroquins, es poden arribar a produir fins a 

30 kg per caixa en 3 mesos (de manera que per caixa es poden arribar a obtenir 120 

kg de mel anuals, 10 vegades més que l’apicultura rural. No obstant, cal tenir present 

la intervenció química, ja que el camp apícola de Beni Sidel Jbel la intervenció química 

és nul·la).  

 

Generalment, les caixes on hi ha els ruscs al Marroc (a la zona rural del Rif, per ser 

precisos) són fixos, i es mantenen sempre en el mateix lloc. A l’interior de les caixes, 

no s’hi fica res, estan buides, i les abelles són les encarregades de generar les 

llesques de mel sense cap ajuda. En el cas que les abelles despoblen la caixa (situada 

en una zona estratègica, on hi ha moltes plantes amb flors al voltant), poden no tornar 

mai, i per repoblar la caixa, no s’hi pot fer res (en els camps apícoles sostenibles). 

 

Pel que fa al material, la protecció que s'utilitza és similar a la del món occidental (el 

mono és si fa no fa el mateix que el que vaig utilitzar a Viladasens, però un xic més 

prim. Per això, ). El fumador, pràcticament és el mateix, i el combustible en comptes de 

ser excrements de vaca seca s'utilitza merda de burro seca (el motiu és perquè la 

situació geogràfica del camp apícola visitat es troba al mig de la muntanya de Beni 

Sidel Jbel, en un lloc de molt difícil accessibilitat, on les poques cases que hi ha a prop 

de la muntanya són d’àmbit rural, i per la difícil accessibilitat, encara existent l’ús del 

burro com a transport per a muntanya, per trajectes petits però inaccessibles en cotxe. 
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Imatge 28. A l’esquerra podem apreciar a la part inferior un exemplar de figuera de pala, i a la dreta el 
conjunt de la vegetació i del paisatge en què estan situades les caixes. 

Per obrir les caixes, primer es deslliga un filferro (que aguanta la tapa perquè no 

caigui), i posteriorment s’utilitza un ganivet allargat, i el que es fa es obrir la tapa, que 

és frontal (ja que la tapa queda enganxada a la caixa perquè les abelles hi ha secretat 

pròpoli, i per aquest motiu s’utilitza el ganivet). Un cop oberta la caixa, amb el mateix 

ganivet es tallen les llesques (que queden compreses a les parets de la caixa) i 

s’extreuen. Un cop a fora de la caixa, les llesques es netegen (es treuen les abelles 

que hi queden a sobre) amb una branca d’olivera, i quan la llesca queda neta (un cop 

ja s’han totes apartat les abelles de la llesca), es guarda a l’interior d’un recipient i es 

tapa el recipient perquè les abelles no hi entrin i s’hi quedin a dins. 

 

Després, un cop a casa, la mel s'extreu la llesca. Per extreure-la, s’exprimeix 

manualment la llesca (a mà) i se n'extreu la mel (que es deixa caure a una palangana). 

A partir de la palangana, es passa a pots més petits (on es conserva en permet la 

distribució) i ja es pot consumir. 

 

La mel que s’obté no és una mel monofloral, sinó que és una mel de milflors. Les 

abelles del camp apícola de Beni Sidel Jbel principalment s’alimenten de les flors que 

generen les següents plantes: la figuera (Ficus carica), la vinya (Vitis vinifera), la 

farigola (Thymus vulgaris), la userda (Medicago sativa), la figuera de pala (Opuntia 

ficus-indica), el garrofer (Ceratonia siliqua) i la menta (Mentha longifolia). 
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9.2. ANNEX B: Entrevista a l’Esteve Miràngels (veterinari d’abelles) 

 

-Primer de tot, vostè es veterinari d’abelles, correcte? 

-Sí, em dedico exclusivament a les abelles. 

 

-I podries explicar que és aquest ofici? 

Bé, aquest ofici bàsicament té diferents besants. Una pot ser consultoria (si els 

apicultors, d’alguna manera, tenen dubtes sobre la seva activitat professional, es 

posen en contacte amb mi i, vaja, jo els hi soluciono una mica els problemes).  

 

També fem campanyes de sanejament (això vol dir que, igual que les gallines, els 

porcs, les vaques, perquè han de passar unes probes sanitàries, perquè les abelles 

també han de passar unes proves sanitàries, que són obligades, són de llei, i com a 

veterinari, doncs he d’omplir uns certificats conforme les explotacions estan 

correctament sanejades, per tant tenen una salut òptima, i per tant, a partir d’elles es 

pot fer una activitat apícola correcta). 

 

 A partir d’aquí també un veterinari és també una mica un professional que fa moltes 

altres coses. Per exemple pot organitzar jornades formatives per a apicultors, pot 

escriure articles (en el meu cas doncs també em dedico a això) o fer divulgació per les 

escoles... Bé, el ventall és molt ampli. 

 

-Pel que fa a la consultaria, que acabem de parlar-ne fa un moment, quins són 

els principals problemes que els apicultors et plantegen? 

Home, solen ser problemes sanitaris. Per exemple, en els últims anys moltes abelles 

han mort, i hi ha com una gran inquietud a dins del sector per veure quina és realment 

la causa que està provocant això: sigui perquè estem abusant dels pesticides, sigui 

perquè potser estem treballant amb una abella que no és la pròpia del país, sigui 

perquè el canvi climàtic famós, de que han set estius molt secs: les abelles viuen de 

les flors, per tant, si no plou, les plantes no floreixen, si no hi ha flors no hi ha menjar, 

si no hi ha menjar.... És una cadena, és la cadena de l’alimentació. I a partir d’aquí, jo 

sempre dic que les abelles són uns grans bioindicadors: jo sempre comparo una abella 

amb un semàfor, i com que l’abella té una relació tant íntima amb la natura: si la natura 

pateix, les abelles pateixen. És una mica això. Podríem dir que si es un semàfor 

l’abella, podríem dir que ara aquest semàfor ara està en àmbar. Es posarà vermell? 

Esperem que no. 
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-És a dir, estem en perill? 

Estem en perill: estem més a prop del vermell que del verd. 

 

-I la solució quina seria? 

La solució no només és del el món de l’apicultura, és una solució d’escala global. Hi ha 

el nostre ritme de vida, el consum que fem de les energies no renovables, el tipus 

d’agricultura i ramaderia intensiva que estem portant a terme... És un canvi de 

mentalitat. Jo no veig la humanitat disposada a renunciar els privilegis que hem 

aconseguit. 

 

-És a dir, que des de l’apicultura vostè cres que es pot fer poca cosa, per evitar 

que passem al vermell? 

L’apicultura està patint les conseqüències: o sigui, el que està passant amb les 

abelles, jo crec que no és culpa dels apicultors. Jo crec que és culpa de tots: els 

apicultors també, però no només culpa dels apicultors. Crec que és un problema més 

global: és un problema de que la natura realment ens està dient que ho està passant 

malament. 

 

-I en el cas més extrem que ens quedéssim sense abelles, i per tant no 

poguéssim obtenir mel? 

És que el menys important de les abelles és la mel. 

 

-A que li dones més importància? 

Doncs home, a la pol·linització: mira, et donaré un número perquè quedi molt 

gràficament representat: de cada 10 flors pol·linitzades a la natura, 8 són gràcies a les 

abelles. Per tant, a partir d’aquí, allò altre... 

 

Te’n donaré un altra de dada, i cap dada d’aquestes és meva, són dades científiques: 

la FAO, que és l’Organització Mundial per l’Alimentació, ha quantificat la importància 

econòmica de les abelles (des d’un punt de vista de producció de mel, de pol·len...). 

Doncs la importància econòmica no arriba  a un 1%. Un 1% és molt poc. Però en 

canvi, si valorem els beneficis indirectes de les abelles, o sigui, la pol·linització que fan 

dels cultius, els fruits que donen dels arbres, el manteniment dels ecosistemes, la 

dinàmica global de la biosfera, la importància de les abelles és quasi casi quasi d’un 

50% dintre del sector agrari mundial. O sigui que indirectament, la meitat de la 

producció mundial agrícola depèn de les abelles, i dels insectes en general. I en canvi, 

ens dediquem a fabricar insecticides per matar insectes.  
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Jo sempre això ho comparo als meus alumnes a classe... És una situació molt curiosa: 

fa uns anys enrere també va passar amb la capa d’ozó: la capa d’ozó és el que fa 

possible la vida al planeta terra i ens dedicàvem a fer-li forats. Jo això ho comparava 

amb algú que no sap nedar i està al mig de l’oceà amb una barca de fusta, i la barca 

de fusta és el que el salva, perquè no sap nedar, i a més a més està envoltat de 

taurons, i no sap nedar. Doncs aquesta persona en aquesta barca té un filaberquí, i es 

dedica a fer servir aquest filaberquí. I saps amb que s’entreté? A fer forats a la barca. I 

és clar, els meus alumnes em responen “aquest tio és burro, aquest tio és estúpid, 

perquè se li enfonsarà la barca i s’ofegarà, o se’l menjaran els taurons”. Doncs això és 

el que estem fent nosaltres amb el nostra planeta: tenim un planeta fantàstic, tenim 

una barca fantàstica, i ens dediquem a fer-li forats, a veure si ens enfonsem. “No, no 

pot ser, no pot ser”. Temps al temps. 

 

-Així el que faltaria seria fer prendre consciència a la societat? 

Evidentment: falta molta pedagògica, falta tenir clar... 

 

Això és una mica com el compte del llop “que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop” i 

constantment en sentim a parlar al televisor  “la situació ecològica del planeta, el 

planeta està malalt, el planeta està malalt” i arriba un moment que quan t’ho diuen deu 

vegades, ja no en fem cas. I com que cada dia surt el sol i cada dia tenim la nevera 

amb menjar, doncs no li en donem la importància que pugui tenir. Cal una pedagogia 

més clara, més intensa, més seriosa. 

 

-I respecte la mel, en l’hipotètic cas que ens quedéssim sense mel, un projecte 

del treball de recerca era fabricar mel artificial (és a dir, a partir de substàncies 

homòlogues, obtenir una substància similar a la mel). Que n’opines? 

Una altre capritx humà de les moltes que hi ha. És irrepetible; la mel és irrepetible: és 

un còctel natural impossible de reproduir (podem fer xarops de sucre, podem fer el que 

vulguis, però ja no serà mel).  

 

Pensa que la mel s’ha utilitzat des dels nostres avantpassats com a curatiu, com a 

embalsamador, o per cicatritzar ferides. La mel no només porta sucre (molta gent diu 

“ah, la mel porta sucre, que engreixa”), la mel porta una combinació de substàncies 

químiques que la fan única i que fins i tot fins avui encara hi ha moltes coses que són 

desconegudes. I la mel és un dels productes que fan les abelles (les abelles en fan 

cinc o sis de productes diferents). El que passa que només ens en recordem de la 

mel... i de fet de la mel només ens en recordem quan estem refredats, o quan tenim 
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mal de coll, quan la mel és un aliment, sobretot és un profilàctic, és a dir: la mel ens 

ajuda a no caure malalts. Aquí en aquesta escola no recorden les vegades que jo he 

estat malalt perquè jo sóc un consumidor diari de mel. 

 

-Canviant de tema, tu promous “l’apicultura ecològica”, si en podem dir així... 

Sí, sí sí sí. El que passa que ecològica és una paraula, com totes les coses humanes, 

les fem mal bé. Jo sempre dic que el terme ecològic és una paraula prostituïda: tot és 

ecològic avui en dia, i la meitat de les coses (dic la meitat quan podrien ser molt més) 

que es venen sota la denominació ecològica i després resulta que no ho són: 

 

Vas a una fira d’aquestes de poble i un et ven llonganissa ecològica, l’altre et ven unes 

sabatilles ecològiques, l’altre ven una pasta de dents ecològica, “tot és ecològic”. I 

quan mires els llistats oficials de la Generalitat, i mires quans productors ecològics hi 

ha, després resulta que els pots comptar amb els dits d’aquesta mà. I dius “aquí falla 

alguna cosa”. “No, és que ve de l’estranger“, d‘on de l’estranger? Perquè l’estranger és 

molt gran. Quina garantia tinc jo que aquest producte és ecològic? “Sí, hi ha una 

organització que és el CCPAE, encarregat de...” Jo tinc molts dubtes: jo de la meva 

boca no acostuma sortir de la meva boca apicultura ecològica; jo parlo més 

d’apicultura sostenible. 

 

-Llavors en que consistiria l’apicultura sostenible en comparació amb una 

apicultura dirigida ja a la venda, al mercat? 

Mira, una apicultura sostenible es basa en el fet d’intentar fer tot el possible perquè les 

abelles visquin de la forma més natural possible com ho farien en la natura.  

O sigui, donar-li a l’abella, mecanismes perquè ella sola o amb una petita ajuda de part 

nostra, aquesta abella sigui capaç de produir mel. Lògicament una part d’aquesta mel 

ens la podem quedar nosaltres, però tampoc anirem a agafar tota la mel i després 

alimentarem les abelles amb sucre, que això també és una cosa molt estranya. Les 

abelles es passen tot l’any fabricant mel i després anem nosaltres i els agafem tota la 

mel i els acabem donant un xarop de sucre horrorós, que elles ens miren en cara de 

dir “home, ens en podríeu deixar una mica, no?”.  

 

T’he dit fa un moment que la mel és curativa: les abelles que son d’alguna manera, 

tractades des d’un punt de vista sostenibles, és una abella molt més sana, és una 

abella que responen molt millor al treball que fem amb elles. Per tant, sostenible vol dir 

això, no utilitzar mai medicaments químics.  
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A les abelles hi ha apicultors que els estan donant productes químics. 

 

-Amb quina finalitat? 

Curatius. Per exemple: tinc unes abelles malaltes i poso antibiòtics. I després potser 

resulta que a la mel podem trobar-hi antibiòtics.  

 

-I la solució quina seria si tinguéssim abelles malaltes, sense la intervenció 

d’antibiòtics? 

Doncs amb mecanismes amb els quals no utilitzéssim productes químics.  

 

-Un exemple? 

Un exemple? Doncs per exemple agafar l’origen de la malaltia.  

 

Imaginem-nos que és una malaltia bacteriana: doncs intentar eliminar la font de 

contagi que hi pugui haver-hi des de la caixa, treure els seus elements contaminants i 

proporcionar a l’abella uns materials desinfectats. I a més a més donar-li una 

alimentació de qualitat, rica en proteïna, a aquesta abella. Hem fet un tractament 

perfectament homeopàtic (sense productes químics) i hem aconseguit que aquestes 

abelles tirin endavant. 

 

-No obstant, aquest procés que ens acabes d’explicar suposo que no es deu 

utilitzar gaire en l’apicultura, o no? 

És més laboriós. 

 

-I econòmicament deu ser menys rendible, no? 

Bé, el temps és or. Clar, tot depèn: si tu vas al mercat pots trobar una mel al quilo a 

uns 4 euros i pots trobar mel al quilo a 12 euros. On és la diferència de preu? Molta 

gent diu “oh, aquesta mel que vens tu és molt cara” i jo dic “aquesta mel que compres 

tu és molt barata”. Quin és el preu de la mel? Lògicament, vivim en una societat en 

que quan comprem un producte volem que sigui el més barat possible, però a vegades 

que sigui el més barat possible no vol dir que sigui el més bo possible ni el més sa 

possible.  

 

També hi ha gent que vendrà la mel cara i estarà venent una mel que no és prou 

bona... Però bé, nosaltres el que fem a nivell col·lectiu, perquè jo sóc el veterinari, però 

el treball com a apicultors és ajuntar-nos, per dir-ho d’una manera, com una mena de 

cooperativa, i a partir d’aquesta cooperativa ens ajudem, ens retroalimantem els uns 



  La mel 

 

 51 

amb els altres, creem un feedback i a partir d’aquí ens donem a conèixer. I la gent sap 

que si vol mel de qualitat al quilo a un preu just, lògicament molt més car del que 

trobaries en un supermercat, però una mel també d’una qualitat que no té res a veure 

amb la que podem trobar en un supermercat, que igual és una mel que ve de fora, i no 

perquè vingui de fora ha de ser dolenta, però quines garanties sanitàries té aquesta 

mel? Doncs a partir d’aquí nosaltres oferim un producte més bo (nosaltres creiem que 

és més bo, vaja).  

 

-I per tant, una persona qualsevol, pot notar la diferència a l’hora del consum? 

Valga’m Déu, i tant! 

 

-Si? 

Sí. 

 

-Encara que no sigui consumidor de mel? 

Encara que no sigui consumidor de mel hi notarà la diferència.  

 

Això és com quan et posen un vinet de taula que valgui l’ampolla 1 euro i mig i et 

posen un vi de 10 euros, no has de ser un entès en vins per dir “m’agrada més 

aquest”. Crec que seria bastant fàcil. O qui diu un vi, diu una vedella que ha estat 

criada amb la seva mare, ha estat alimentada i s’ha deixat que aquest animal anés 

creixent a poc a poc, i se l’ha matat  i obtens una carn fantàstica, en comparació d’un 

animal que ha set engreixat en granges a base de pinso, pinso, pinso, pinso, i quan 

tens aquell bistec a taula, s’encongeix i dius “això és més dur que la sola d’una 

sabata”. En canvi el del costat és un bistec que es talla, que és tou, que és flonjo... 

Tots ens ha passat això amb el menjar: hem menjat de menú, un menú superbarat I 

dius “que m’estan donant?”, i en canvi hem menjat coses que són boníssimes... Això 

és paladar: el paladar s’educa.  

 

El que passa si sempre comprem mel mediocre, ens acostumem a la mel mediocre, i 

això és com tot.  

 

-I respecte la mel que acabem d’anomenar mediocre, sanitàriament creus que té 

alguna diferència? 

No, pot ser perfectament una mel saludable. 
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-I referint-nos a sanitària com a una mel que ens cura de refredats, etc? 

És clar, no totes les mels són iguals, ni les mels de primavera són iguals que les mels 

de tardor... Les mels es formen a partir del nèctar de les plantes; per tant, una mel no 

deixa de ser un còctel de plantes. Per això, quan tu m’has dit que els humans seríem 

capaços de crear una mel artificial, et dic que és impossible perquè ni les abelles són 

capaces de ficar dany a la mateixa mel. 

 

Et posaré un exemple: si jo tinc les abelles en un lloc determinat de l’Empordà, i la 

primavera ha estat molt plujosa i no han pogut anar a la càssia, doncs aquella mel que 

me faran les meves abelles, aquell any no portarà gaire càssia, perquè no han pogut 

anar a treballar la flor, perquè els dies que la planta estava florida plovia cada dia; i en 

canvi sí que han pogut anar a treballar el romaní: doncs aquella mel portarà més 

romaní que càssia. Que vol dir això? Que el gust serà diferent i probablement les 

seves propietats d’aquella mel també seran diferents. O sigui, que en funció de quines 

plantes visitin les abelles, les mels són diferents en color, en gust i en propietats. I per 

tant no hi ha dues mels iguals.  

 

-I quan tu tens un camp d’apicultura, tu pots destinar, escollir, de quines plantes 

s’alimenti l’abella? 

Per definició tenim vaques domèstiques, porcs domèstics, gossos domèstics, cavalls 

domèstics... L’abella sempre s’ha definit com un animal semidomèstic, semisalvatge. 

L’abella hem aconseguit que visqui en un rusc, però quan l’abella surt del rusc tu no 

pots dir-li “abella, has d’anar a la càssia” perquè l’abella al igual et dirà “doncs jo no 

vull anar a la càssia, jo vull anar cap allà” i l’abella anirà cap allà, no anirà cap a la 

càssia. Per més que tu li diguis i li expliquis.  

 

Per tant l’abella és un animal que encara guarda l’essència d’animal silvestre.  

 

Per tant, a partir d’aquí el que sí que es fa és, per exemple, ja que hem posat 

l’exemple de la càssia, la floració de la càssia suposem que dura quinze dies, si tu 

portes les teves abelles en un lloc on hi ha moltes càssies als quinze dies que les 

càssies estan florides. Majoritàriament les teves abelles aniran a la càssia: per tant, 

obtindràs una mel de càssia. Si un cop hagin passat els 15 dies tu agafes aquestes 

abelles i te les emportes a un altre lloc a on hi ha castanyers, i també les deixes el 

temps que hi ha flor de castanyer, les teves abelles et faran una flor de castanyer. I és 

quan parlem de mels monoflorals, perquè són majoritàriament d’un tipus de flor.  
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En canvi en el mercat hi ha unes mels de mil flors. Que és una mel de mil flors? Tu 

deixes les abelles en un lloc, i deixes que les abelles facin el que vulguin: i elles que 

triïn les flors que vulguin, que recullin el nèctar que vulguin i que facin el còctel que 

vulguin. I a partir d’allà surt una mel mil flors.  

 

-És a dir, tu, prèviament, no saps com serà la mel que ho obtindràs? 

Tu mirant quan obres la casa de les abelles i mires les abelles per dins, veus on està 

dipositada la mel i veus més o menys (per la coloració, l’experiència, una mica 

observant l’entorn, i tenint en compte quina climatologia ha fet, i si la flor d’un arbre ha 

anat bé i la flor de l’altre arbre no ha anat bé), que trauràs d’allà dintre.  

 

Una persona que té les abelles en un lloc sempre, cada any  li acaba sortint una mel 

diferent, un còctel diferent. És com si tu et dediques a barrejar sucs de fruita per fer un 

còctel: si un dia barreges més d’un que de l’altre, aquell còctel et sortirà diferent.  

 

Doncs amb les abelles passa. Elles ho fan amb inconscientment: elles van  a les flors 

que en el moment que toca estan florides.  

 

Per tant, el clima condiciona la mel. Per exemple: l’Empordà és una terra de vins; és 

ben sabut de tothom que quan plou poc hi ha pocs raïms i el vi surt amb més alta 

graduació. Doncs quan plou poc les flors fabriquen poc nèctar i el nèctar que surt 

d’aquestes flors és un nèctar més concentrat. Per tant aromàticament és més intents, 

és més fort de gust... una mica com el vi. Hi han molts paral·lelismes entre la mel i el 

vi.  

 

-Creus que s’aconseguiria eliminar a Catalunya la mel que no s’obté per 

apicultura sostenible? 

No. 

 

-De cap manera?  

No, simplement poden haver-hi dos mercats: igual que tu pots comprar un pollastre de 

granja obtingut amb producció intensiva, que és un animal que l’han fet créixer en 

quaranta dies, pots comprar també un pollastre que hagi crescut en 80 dies: El preu 

d’un i de l’altre és diferent, el pes d’un i de l’altre també és diferent, la textura del gust 

de la carn també és diferent. Un ha estat criat a base de pinso, pinso, pinso, pinso i 

menjar dia i nit perquè creixi el més ràpid possible i es pugui treure de la granja i és un 

pollastre que ens poden donar a qualsevol lloc, en qualsevol menú o en qualsevol 
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rostisseria de pollastre a l’ast a l’estiu, i en canvi l’altre és un pollastre autèntic, un 

pollastre de pagès.... S’eliminaran mai els pollastres que creixin en 40 dies? No: 

mentre hi hagi marcat, no. I haurà mercat? Doncs jo crec que sí, i amb la crisi encara 

més. Perquè si a tu et donen un pollastre que val un preu al quilo i un altre que val el 

doble, i tu tens pocs diners, aniràs allò barat.  

 

La crisi també està fent molt de mal en el sector, podríem dir, més original dels 

aliments, més sostenible dels aliments. També t’he de dir que cada vegada hi ha més 

gent que s’organitza en cooperatives, en associacions, en les quals comprant a 

l’engròs, s’aconsegueixen preus molt competitius, i aquell aliment és molt més bo.  

 

Per tant, jo sempre crec que hi haurà dos mercats. O sigui fins fa uns quants anys 

només n’hi havia un de mercat: compraves allò i punt. Ara, hi ha hagut un mercat que 

ha anat naixent, que ha anat florint, que és un mercat de productes artesanals, 

ecològics, o que venen d’una agricultura i una ramaderia sostenible, que s’estan de 

mica en mica entrant en el teixit del comerç. Tu ara quan entres a una botiga, et 

trobaràs que hi ha un apartat de productes més ecològics, més respectuosos amb la 

terra, d’un comerç més just... Després tu has de decidir: “compro d’allò o compro 

d’aquest”.  

 

Ha crescut molt el sector, ha crescut moltíssim. Ara, si poses en un plat de la balança 

el poder d’un mercat industrialitzat i el poder d’aquest mercat alternatiu, la diferència 

és brutal. 

 

-Per tant, per un apicultor sostenible, és rendible el seu negoci?  

Jo crec que sí: mira, en apicultura sostenible diguem que quan un apicultor que fa 

aquest tipus d’apicultura té un client, aquest client no el perd mai més. Perquè el client 

quan prova aquest nou producte, li agrada tant que ja no vol provar un altre.  

 

Un anècdota: jo tinc una companya que el seu fill menja mel, i em va demanar mel 

nostra. I molt bé, li va agradar molt. I me’n va demanar més i vaig dir “ostres, em sap 

greu, però no n’hi ha més”. “jo és que la del supermercat ara no me la vol”. El nen no 

sabia ni de on venia la mel, ni el preu de la mel: el nen no sabia res. Ell només sabia 

que aquella cullerada de mel que es prenia al dematí, no tenia el mateix gust. I es va 

enfadar molt amb la seva mare perquè no li donava la mel de cada dematí. I la mare 

em va dir “és que m’has creat un problema”. I diuen que els nens no diuen mentides. 

Clar, diuen la veritat. No saben quedar bé: si una cosa els agrada, els agrada. I si no 
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els hi agrada, no els hi agrada. Doncs el seu fill no volia cap altra mel. Jo ho trobo molt 

realista; és que és així.  

 

El que passa que, també te diré que hi ha molta gent que et diu “bé, doncs entre pagar 

una mel de 5 euros amb pagar una mel de 10 euros, jo em quedo amb la de 5”, que ja 

està molt bé. És una opció. També hi ha gent que es gastarà 30 euros per anar a dinar 

i hi ha gent que se’n gastarà 10... Jo crec lo interessant de tot plegat és que hi hagi 

l’oferta. Després, a partir d’aquí, la gent que decideixi, que siguem lliures per dir 

“ostres, em decanto per aquí o em decanto per allà”. 

 

-Ja finalment, per acabar, podríem afirmar que la globalització (aparició de noves 

indústries, etc) és el principal motiu pel qual s’ha deixat l’apicultura sostenible, o 

si més no, ja no és el principal tipus d’apicultura, en comparació amb el passat? 

I que una mel de la Xina puguem tenir-la aquí, per exemple. 

 

-Perquè pot ser igual de bona allà, però més econòmica? 

Pot ser igual de bona allà que aquí, però aquesta mel a mi quines garanties em dóna?  

 

Durant molts anys, per exemple, la mel de la Xina ha estat prohibida l’entrada a la Unió 

Europea.  

 

-Per motius sanitaris? 

Per motius sanitaris, i els residus que s’hi ha trobat a dins. Però continuava entrant-hi 

mel a casa nostre. Per on entrava? Per d’altres camins.  

 

El món és molt gran. Si això és globalització anem malament. Jo crec que la 

globalització no és el problema, jo crec que el problema és la intensificació de 

l’agricultura i la ramaderia. És a dir, obtenir grans quantitats d’aliment per abastir la 

població mundial. Per aconseguir això? S’han d’utilitzar tractaments massius 

d’insecticides, de pesticides, i és una sobreexplotació de la natura que el nostre 

planeta no pot suportar.  

 

Hi ha estudis que diuen que al ritme actual no acabem el segle. Però és clar, si 

arribem i arribem molt pitjor del que estem ara tampoc tindrà cap mena de gràcia 

arribar a final de segle.  
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-La finalitat seria... 

La finalitat jo crec que no és arribar al segle, sinó arribar molt millor del que estem ara. 

Hauríem de plantejar-nos no aquestes històries “el 2020 ens plantejarem no fer això, 

reduir això”. No podem esperar al 2020. Hem de començar ara, hem de començar 

avui, hem de fer coses actives.  

 

Bé, cada vegada hi ha més gent sensibilitzada, però l’economia global, que ha dit 

vostè, té molta força. No sé si hi serem a temps. Jo amb això sóc bastant pessimista, 

em sap greu. Els meus alumnes em diuen “ets molt pessimista Esteve” i dic “sí, és 

veritat”. Però la sort és que pugeu gent jove, molt ben formada, amb molt de criteri, i 

que segur que ho canviareu. 

 

-Això esperem... 

Haurem d’esperar doncs. La nostra generació no acaba de tenir-ho clar. 

 

-Doncs...res més a dir. Fins aquí l’entrevista. 

-Molt bé.  
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9.3. ANNEX C: Article relacionat amb la crisi apícola de caràcter mundial 
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9.4. ANNEX D: Documents adjuntats al CD 

 

En el CD adjuntat amb aquest treball, hi consta: 

 

-L’abstract (en català, castellà i anglès). 

 

-L’entrevista a l’Esteve Miràngles (vídeo). 

 

-L’experiència als camps apícoles de Viladasens i Beni Sidel Jbel (imatges i vídeos). 

 

-L’estada a la UdG (imatges). 


