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Balanç del primer any de la campanya de
divulgació

INFORME

● Il·lustració del poster “La vida de les abelles”

TAVI ALGUERO

E
l nostre objectiu és
donar-nos a conèixer
com a col·lectiu i rei-
vindicar la importàn-

cia de l’abella negra catalana,
ja sigui com a bestiar rama-
der de les nostres explota-
cions apícoles, o bé com a
peça clau en el manteniment
dels ecosistemes terrestres
naturals, com els nostres bos-
cos i prats, així com els artifi-
cials, on la pol·linització dels
conreus de fruiters garanteix
unes excel·lents collites. 
Al llarg de l’any 2004, hem
engegat un programa pilot
de relacions de cooperació
amb un total de 10 escoles
de natura o granges escola

que han tingut interès a in-
corporar el taller d’apicultura
en el seu programa de centre.
L’escola o granja de natura,
que rep de les associacions
catalanes d’apicultors l’asses-
sorament tècnic i pedagògic
per desenvolupar amb garan-

ties aquest projecte, .es com-
promet per la seva banda a
mantenir l’abellar en condi-
cions, renovant el bestiar i el
material quan faci falta, i se-
guint les indicacions sanità-
ries que comporta el fet de
tenir una explotació apícola.
L’objectiu final d’aquest pro-
cés, és el d’obtenir uns abe-
llars autosuficients, gestio-
nats per les mateixes cases o
escoles de natura, on el taller
d’apicultura passi a ser un in-
centiu més en el seu reclam
educatiu.
La campanya de divulgació
vol també trencar antics ta-
bús sobre el perill real de les
abelles. Al llarg de la tardor
del 2004, Apicultors de Cata-
lunya, conjuntament amb el
departament de Sanitat, ha
organitzat unes xerrades in-
formatives per a tots els api-
cultors i persones que volen
treballar amb abelles, sobre
els riscos reals de l’abella i
quin ha de ser el protocol de
primers auxilis i la composició
racional de la nostra farma-
ciola. Un taller d’apicultura
ben estructurat pot oferir,
sens dubte, les mateixes ga-
ranties de seguretat que
qualsevol altra activitat que
ofereix qualsevol casa de
colònies del nostre país. 
La nostra vocació pedagògica
no s’atura aquí i, per tant,
Apicultors de Catalunya ha
dissenyat i editat tot un se-
guit de material gràfic i au-
diovisual per tal de completar

i facilitar al màxim aquesta
tasca de divulgació. Dins
d’aquests recursos desta-
quen:
http://www.apicat.com, el
lloc web dels Apicultors de
Catalunya), que presenta dos
vessants ben diferenciats: El
primer, situat en la part cen-
tral del lloc web, vol fer peda-
gogia sobre el món de l’api-
cultura. Aquí es poden trobar
informacions sobre la biolo-
gia de l’abella, la feina de
l’apicultor, la història de l’api-
cultura, les flors de les abelles
i els productes apícoles. La
senzillesa dels textos i la cla-
redat de les fotografies volen
ajudar a la comprensió
d’aquest ofici tant antic i
complex. 

La segona part situada a la
barra de menú del lloc pretén
aglutinar tots els Apicultors
de Catalunya, afavorint el
diàleg i la participació dels
seus associats a través de
l’oferta d’un munt de propos-
tes:
– Un fòrum on l’apicultor ig-
norant pot fer preguntes a
d’altres companys sobre tots
el dubtes que sorgeixen en el
treball diari amb les abelles. 
– Documentació, amb les
normatives i disposicions le-
gals d’aquest ofici.
– Sanitat i prevenció de les
malalties que afecten l’apicul-
tor i les abelles
– Formació, on s’obren un
ventall de possibilitats, amb
notícies del sector, articles

El nostre
objectiu és
donar-nos a
conèixer com
a col·lectiu i
reivindicar
l’abella
negra
catalana

Esteve Miràngels i Feixas
Veterinari d’abelles

Sota el nom d’Apicultors de Catalunya
s’aglutinen la majoria d’apicultors del nostre
país, persones que treballen conjuntament amb
el departament de Medi Ambient i amb la Unió
de Pagesos en la defensa i promoció del sector
apícola, mitjançant una campanya de divulgació
sobre l’abella i la professió de l’apicultor. 
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d’interès, calendari apícola,
entrevistes, llibreria, enllaços
apícoles ...
– Fires i tallers relacionats
amb l’apicultura. Aquí és pos-
sible visitar les escoles i gran-
ges de natura que col·laboren
activament amb els Apicul-
tors de Catalunya en la divul-
gació de l’abella. 
– Publicitat obert a qualsevol
persona relacionada d’una ma-
nera o altra amb l’apicultura. 

● Edició del DVD
:l’Apicultura i les abelles
Inclou dos documentals de 10
minuts de durada cadascun.

El primer enregistrament,
anomenat La vida de les
abelles, ens explica l’origen
evolutiu dels insectes, apro-
fundint sobretot en el cicle
biològic de les abelles. El se-
gon documental, amb el títol

La feina de l’apicultor, ens
parla d’aquesta professió tan
lligada a la natura, explicant
la seva vestimenta i el seu tre-
ball diari, així com les virtuts i
meravelles dels productes
apícoles. Les explicacions es-
tan organitzades en tres ni-
vells educatius (elemental,
mitjà i superior), per intentar
així abraçar totes les edats de
l’ensenyament obligatori.

● Pòsters de divulgació.
Aquests pòsters utilitzen les
il·lustracions en format de cò-
mic per explicar la vida de les
abelles i la feina de l’apicul-
tor. El seu caràcter més de-
simbolt busca, sens dubte,
seduir la mainada més petita,
sense perdre en cap moment
l’objectiu principal de fer pe-
dagogia del món de l’apicul-
tura.
La intenció d’Apicultors de
Catalunya és la d’ampliar
l’oferta de col·laboració a to-
tes aquelles persones que
d’una manera o altra vulguin
participar en la tasca de di-
vulgació de l’abella negra del
nostre país. La nostra adreça
electrònica:
apicat@girona.com, o bé els
telèfons dels presidents de les
diferents associacions poden
ser els canals que facilitin la

transmissió de la informació
entre les apicultors. La nostra
intenció és aconseguir que el
nostre projecte sigui el vostre
projecte, on la suma dels es-

forços pugui resultar el més
fructífera possible.
Confiem esperançats en la
vostra il·lusió i servei a aquest
projecte de divulgació 

La campanya
de divulgació
vol trencar
antics tabús
sobre el
perill real de
les abelles

● Il·lustració del poster “La vida de les abelles”
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