
Esteve Miràngels durant la degustació guiada de diumenge a Ribes de Freser

L’Esteve Miràngels és pro-
fessor en un institut, però 
a més a més practica la 

veterinària d’abelles. Aquest és 
un món que va descobrir quan 
era adolescent. «Jo havia tre-
ballat molts anys amb maina-
da, anant de colònies, en pla 
granges escoles, i es així que 
vaig descobrir les abelles. 
Això em va donar peu aprofi-
tant la carrera que estudiava, 
veterinari, per progressiva-
ment anar-me especialitzant 
en natura, en general, però 
sobretot en aquest camp 
tan específic de les abelles». 
L’Esteve va ser aquest diumen-
ge a Ribes de Freser on va fer 
una degustació guiada de mels 
en la qual una vintena de per-
sones va descobrir les princi-
pals característiques, les olors 
i el tast de diverses varietats 
de mel. Tot i el respecte que 
ens fan a molts de nosaltres, 
ell parla de les abelles amb 
absoluta naturalitat, «mentre 
tu els hi donis l’espai de se-
guretat que necessiten no hi 
ha d’haver cap problema. Al 
contrari, és un animal terri-
torial, com tots els animals, 
però dins de l’apicultura te-
nim uns marges de segure-
tat, uns cartells indicadors 
de presència d’abelles, i en 
principi, hi ha moltíssima 
gent que dins d’un jardí, que 
ha de ser relativament gran, 
hi pot tenir abelles, perfecta-
ment». De fet, ell n’hi té. 
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LA CONTRA
Esteve Miràngels veterinari d’abelles

Mil i una mels
-Expliqui’m això de la transhu-
mància de les abelles...
-Sí, és ben bé això. Se’n diu així, 
és la transhumànciaa. La raó és 
molt senzilla, dins del món dels 
apicultors n’hi ha que se’n diuen 
fixistes, per dir-ho d’alguna ma-
nera que tenen les seves abelles 
sempre en el mateix lloc. I que 
treuen la mel d’aquell lloc i prou. 
Els professionals, gent que vo-
len fer més d’una collita a l’any 
es veuen obligats, lògicament, a 
agafar aquestes abelles i portar-
les a diferents llocs, seguint les 
floracions. Des de la costa fins al 
Pirineu. I així augmentar més els 
mesos de producció. Si tingués-
sim les abelles sempre en un lloc, 
un cop ha passat la floració ja no 
treus més mel. D’aquesta manera 
pots treure mel de quatre o cinc 
llocs diferents, i fer aquesta mel 
monofloral, que són mels amb 
particularitats molt diferenciades 
les unes de les altres. 
-Això vol dir que les abelles 
sempre tornen a casa?
-Sí, lògicament. Les abelles te-
nen un sistema d’orientació molt 
bo. Utilitzen el sol com a brúixo-
la i també tenen un mecanisme 
d’olors que saben reconèixer molt 
bé quin és casa seva i tenen un 
sistema de llenguatge, com tots 
els animals, per saber tornar a 
casa. 
-Quina relació hi ha entre el 
nombre d’abelles i la quantitat 
de producció de mel?

-Bé, les abelles fan mel per poder 
passar l’hivern, i per tant neces-
sitem que en una caixa d’abelles, 
si és una caixa nombrosa, disposi 
d’uns deu quilos de mel per poder 
passar l’hivern. De fet, l’apicultor, 
durant l’hivern, el que fa és estar 
a l’aguait de les seves abelles i 
si es donés el cas, per exemple, 
que aquell hivern hagués estat 
especialment fred i les abelles 
han gastat les seves reserves, el 
que fem és alimentar-les. Ja tenim 
aliments que serveixen perquè les 
abelles puguin passar l’hivern. De 
fet, les abelles són un altre animal 
de la ramaderia de casa nostra i 

també necessita unes atencions. I 
això es el que fa l’apicultor al llarg 
de l’any. 
-Quantes classes de mel hi ha?
-Mels comercials, al mercat n’hi 
podem trobar una quinzena, i si 
m’apures una vintena. Però nosal-
tres hem publicat un llibre sobre 
les flors de les abelles i n’hem fet 
trenta classes de mels diferents. 
Algunes mels són difícils, real-
ment, de trobar. Ara, plantes que 
puguin donar nèctar perquè les 
abelles hi vagin, doncs en tindrí-
em unes dues-centes cinquanta o 
tres-centes, a Catalunya. Que pu-
guin donar nèctar. Una altra cosa 

és que en puguin donar prou per 
fer mel. Això es més complicat. 
-Una mel determinada, posem 
per cas la de romaní, és perquè 
les abelles que han donat aque-
lla mel només visiten flors de 
romaní?
-La veritat és que les abelles són 
molt fidels a les seves plantes. 
Una abella, quan visita una flor de 
romaní, el més probable és que 
la següent flor que vagi a veure 
també sigui de romaní. Això és 
una mena d’acord que han arri-
bat les abelles i les flors, perquè 
d’aquesta manera tots dos en 
surten beneficiats. L’abella troba 
una recompensa i la flor de romaní 
es pot reproduir. Per tant, sí que hi 
ha una certa fidelitat però dins de 
les caixes d’abelles n’hi ha unes 
que visiten unes flors i unes altres 
que en visiten de diferents. Per 
tant, quan recollim mel, fàcilment 
el que pot passar és que aquella 
mel sigui una barreja de diferents 
tipus de flors. 
-I què cal perquè es pugui dir 
que una mel és d’un tipus de-
terminat. De romaní, per exem-
ple?
-Doncs es fa un anàlisi i es mira 
dins de la mel quins pòl·lens hi ha. 
Cada planta dóna un pol·len dife-
rent de forma diferent. Es comp-
ten quants pòl·lens hi ha de cada 
classe i,  per exemple la de roma-
ní, si té un 12% de grans de pol-
len de romaní, ja s’hi considera. 
-La mel no es fa mai mal bé?
-Sí. És un aliment molt estable i li 
costa molt. Però una mel de mes 
de dos anys...!!!!   
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