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QUÈ ÉS L’APIARI
DIDÀCTIC DE
ROQUES BLANQUES
Alfonso Galdo
Director de Medi Ambient i
Manteniment d’Àltima

El setembre de 2020, el Cementiri Comarcal Parc Roques
Blanques, ubicat al Parc Natural de la Serra de Collserola (El Papiol,
Barcelona), va posar en marxa l’Apiari didàctic, una iniciativa
única i pionera a Espanya.
L’Apiari didàctic és un projecte conjunt, fruit del compromís i el
treball en tàndem impulsat des del Cementiri Comarcal Parc
Roques Blanques (Àltima), on hi participen:

El Cementiri Comarcal Parc
Roques Blanques
L’entorn natural del Cementiri Comarcal Roques Blanques
és únic per la seva singularitat.
Obert l’any 1984, de titularitat pública i gestionat per GIC
de Nomber (Àltima), es troba situat al Parc Natural de la
Serra de Collserola, en un punt d’intersecció entre pinedes
de pi blanc amb alzinar típicament mediterrani, una
extensa àrea de conreus ara en desús, i una gran zona
industrial de la qual queda separat per un gran eix viari.
És en aquest context que sempre s’ha tingut molt present
l’entorn natural privilegiat que cal preservar, promovent
accions per aconseguir un cementiri sostenible, integrant
els ecosistemes naturals i fomentant la biodiversitat.

Objectius del projecte
Alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la iniciativa de
Roques Blanques té tres propòsits principals:

Ambiental
Fomentar el retorn de la pol·linització orgànica
a la naturalesa a través de la protecció de les
abelles. Per aconseguir-ho es preveu allotjar
cent arnes que estaran distribuïdes en quatre
abellars independents (cadascun amb 25
arnes), que se situaran estratègicament als
perímetres del recinte.
Es durà a terme a través de la pràctica d’una
apicultura sostenible i respectuosa, amb el
propòsit de contribuir a la preservació de la
biodiversitat de l’entorn.
El projecte s’alinea plenament amb un dels
objectius del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola: la promoció d’una
apicultura ecològica , que prioritza el maneig
racional dels recursos naturals.

Divulgatiu i de
conscienciació
Sensibilitzar la ciutadania sobre la
importància de les abelles i fomentar-ne el
coneixement, així com dels productes
derivats de l’abellar, emprats per la
humanitat des de temps remots. Aquest
repte s’assoleix a través de l’organització de
recorreguts guiats i gratuïts a l’espai, dirigits
fonamentalment a centres educatius i
famílies, així com a altres col·lectius que
puguin estar interessats a conèixer el
projecte.

Descripció de l’acció

El circuit, que cal concertar amb antelació,
és guiat per un professional de l’apicultura i
es du a terme en grups reduïts, que han
d’anar degudament protegits amb el vestit
propi d’apicultor (es facilita en el mateix
cementiri). Els visitants poden també
informar-se sobre la vida i l’activitat de les
abelles a través dels plafons i rètols
informatius.

La primera visita guiada a l’apiari va
tenir lloc la tardor passada, que va
acollir els alumnes de 1r A del cicle de
primària de l’escola Serraparera (CEIP)
de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i
va tenir una rebuda molt positiva. Es
preveu que aquestes visites tinguin
una periodicitat mensual.
En aquest àmbit, el projecte
contempla també la personalització i
apadrinament d’arnes, perquè els
visitants puguin prendre consciència
d’una forma més directa del que
representen les abelles i de la
importància de sumar petits gestos a
l’hora de salvaguardar-les.
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Social i solidari
Més enllà de la gestió de l’abellar i de la
tasca pedagògica en pro de les abelles, el
projecte de Roques Blanques també té
una vessant social directament vinculada
amb l’apiari. En aquest àmbit, el
cementiri col·labora amb entitats socials
per al foment de la inserció laboral de
col·lectius vulnerables o per ajudar amb
la donació d’aliments (mel) les persones
en situació de precarietat. Així, Roques
Blanques està treballant amb Esclatec,
centre referent en la inserció laboral de
persones amb pluridiscapacitat, per
elaborar de forma artesanal “espelmes
amb causa”, a partir de cera pura, que es
donaran a les famílies usuàries del
cementiri que pateixin una defunció.
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SITUACIÓ DE LES
ABELLES A
COLLSEROLA
Joan Vilamú
Cap de Servei de Medi
Natural i Territori del Parc
Natural de la Serra de
Collserola

Per la seva tasca pol·linitzadora, les
abelles són un element essencial per
mantenir els ecosistemes mediterranis,
com és el cas de Collserola.
Arran de la proximitat amb grans nuclis
urbans i industrials, aquest parc es troba
molt amenaçat per l’acció humana, la
contaminació, el canvi climàtic o
l’abandonament de conreus, entre altres
factors. Les conseqüències d’això,
perjudiquen directament diverses
espècies vegetals i animals, com ara les
abelles.
En aquest sentit, l’apiari didàctic de
Roques Blanques compleix una funció
molt important en entorns com aquest,
on existeix una gran necessitat de
protegir els himenòpters.

Tant la població mundial de les abelles de
la mel, com de les altres espècies
d’abelles solitàries, ha davallat
considerablement en els darrers anys a
molts punts del planeta. Per això, és
important conscienciar sobre la
importància de la seva gran tasca
pol·linitzadora per mantenir els
ecosistemes mediterranis. Una funció
fonamental per garantir la preservació i
supervivència de l’ecosistema a
Collserola.

Al Parc, s’hi està promovent l’apicultura
ecològica, però sense descuidar les altres
espècies d’entomofauna pol·linitzadora,
especialment les de mida més gran com
el borinot comú -Bombus terrestris- i
altres.
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Més enllà del nostre entorn més
directe, el paper de les abelles és vital
per assegurar la supervivència de la
humanitat.
Segons dades de l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Alimentació i
l’Agricultura (FAO), més del 75 % dels
cultius alimentaris mundials depenen
de la pol·linització.

Descripció de l’acció
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FUNCIONAMENT i
BENEFICIS DE
L’APIARI DIDÀCTIC
Eric Barbero
Apicultor i gerent de
Melvida

La gestió apícola de Roques Blanques
es fa sota els criteris d’una apicultura
artesanal, responsable i ecològica.
Aquesta forma de treballar està basada
en un model de producció sostenible,
que prioritza el benestar de les abelles i
el respecte pel seu ritme biològic i la
seva funció restauradora de
l’ecosistema, sense objectius
productius ni estrès, en línia amb els
objectius de sostenibilitat del Parc.

La posada en marxa de l’Apiari didàctic
en base a aquests criteris suposa uns
beneficis importants per a l’entorn.
Ja en podem quantificar els primers
resultats, així com albirar-ne les
previsions:

COM S’ACONSEGUEIX?

AUGMENT DE LA
POL·LINITZACIÓ
ORGÀNICA AL TERRITORI

Una abella fa entre 10 i 15 vols
al dia (a un màxim de 30 km/h)
Tresca al voltant de
100 flors per vol

D’una sola arna, en
surten unes 20.000
abelles cada dia per
anar a trescar

20.000.000 de flors
pol·linitzades al dia per
un sol rusc o arna.

Visita més de 1.000 flors al dia

RESULTATS
L’apiari actual de Roques Blanques, amb 25
arnes, facilita pol·linització de 500 milions de
flors cada dia.
Això, al seu torn, assegura la protecció de la
flora i la fauna i n’afavoreix la millora
qualitativa i quantitativa en un radi de cinc
quilòmetres al voltant de l’apiari.

PREVISIONS
La previsió, durant l’any 2021, és aconseguir
la pol·linització de 2 bilions de flors cada dia

Com serà possible?
Amb la instal·lació de tres abellars
més, de 25 arnes cadascun.
Juntament a l’apiari actual, faran un
total de cent arnes actives al
cementiri.

COM S’ACONSEGUEIX?
• Practicant una apicultura sostenible i ecològica, que prioritza la preservació de les condicions naturals i el benestar
de les abelles, fent un maneig racional dels recursos i evitant la sobreexplotació animal.

RESPECTE I PROTECCIÓ DE
L’ABELLA AUTÒCTONA

• Amb l’ús d’arnes de tipus Langstroth. Aquest model permet una apicultura respectuosa i un maneig de les abelles més
selectiu.
Com funciona?
El sistema Langstroth consisteix en un primer calaix que conté el nucli de cria i reserves de menjar (que no es
manipula en tota la temporada). En pisos superiors, s’hi situen un o més calaixos (alces) on les abelles
podran emmagatzemar l'excedent de mel. Així, es pot fer un procés d’extracció de la mel de forma sostenible,
sense perjudicar les abelles.

RESULTATS
La instal·lació dels primers 25 ruscos a Roques
Blanques afavoreix una població de més d’un
milió d’exemplars de l’abella autòctona o Apis
mellifera iberica (a cada arna, hi viuen entre
40 i 60 mil exemplars), molt amenaçada en
entorns com Collserola.

PREVISIONS
Durant aquest any, Roques Blanques
contribuirà a assolir una població de més de
quatre milions d’exemplars d’abella
autòctona (a l’abellar actual, se n’hi sumaran
tres més, previstos segons el projecte, als
perímetres del cementiri).

COM S’ACONSEGUEIX?

FOMENT DE LES PLANTES
AUTÒCTONES MEL·LÍFERES

En les zones properes a l’Apiari
didàctic, s’ha apostat per la
plantació de cinc tipus de
plantes mel·líferes diferents:
orenga (Origanum vulgare),
farigola (Thymus vulgaris),
romaní (Rosmarinus
officinalis), espígol (Lavandula
angustifolia) i sàlvia (Salvia
officinalis).

RESULTATS

PREVISIONS

S’ha projectat una àrea de 75 m2 annexa a l’abellar
actual, destinada a la plantació de plantes mel·líferes
autòctones. Aquest espai enjardinat es completa amb un
segon gran camp, de 13 .000 m2, molt proper a l’apiari.

Cal afegir, també, les altres grans zones de prat, d’uns
29.000 m2 amb una cinquantena d’espècies vegetals
diferents plantades, situades a les Agrupacions 6 i 7.

La ubicació i dimensions d’aquestes zones, així com la
varietat d’espècies aromàtiques que s’hi poden trobar
reforcen la font d’aliment principal de les abelles i
conformen una ruta alimentària clau per a tots els
pol·linitzadors autòctons.

Aquests espais seran el punt principal d’abastiment quan
es posin en marxa els altres tres abellars previstos. Sense
oblidar, a més, que les 100 hectàrees que ocupa el
cementiri, de les quals, 50 són boscoses, compten amb
múltiples fonts d’alimentació naturals i autòctones per a
aquests pol·linitzadors.

COM S’ACONSEGUEIX?

PREVENCIÓ DE LA
VESPA ASIÀTICA

Mitjançant la instal·lació d’un sistema d’arpes elèctriques,
consistent en unes graelles rectangulars (connectades a
unes plaques solars) conformades per fils de metall,
separats estratègicament, que duen una càrrega elèctrica.
Aquestes trampes permeten que les abelles de la mel
puguin moure’s amb llibertat però, en canvi, eliminen o
dissuadeixen l’atac de les vespes asiàtiques que, en ser més
grosses, reben una descàrrega en passar entre els fils.

RESULTATS
La incorporació de 8 arpes elèctriques a l’apiari permet
lluitar a diari contra la vespa asiàtica (o Vespa velutina),
una espècie invasora letal per a les abelles, capaç de
matar abellars sencers i alhora arrasar camps de
fruiters.

PREVISIONS
Es preveu la instal·lació de 24 noves trampes d’arpes
elèctriques durant 2021 (als tres nous abellars previstos),
per evitar la proliferació de vespa velutina en l’entorn de
Roques Blanques.
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UN PROJECTE AMB
VALOR SOCIAL
Juan Ranera
Director del Centre
Especial de Treball Esclatec

L’arrencada del projecte de l’apiari de Roques
Blanques ha comptat amb la col·laboració de
l’entitat social Esclatec, centre referent en la inserció
laboral de persones amb pluridiscapacitat.
En aquest sentit, l’equip d’Esclatec ha estat
l’encarregat d’elaborar de forma artesanal 150
unitats d’’”espelmes amb causa”, basant-se en el
model creat pel dissenyador Martí Guixé i a partir de
cera pura natural. Roques Blanques ofereix aquestes
espelmes a les famílies usuàries del cementiri de
Roques Blanques.
Pertanyent a l'Associació Esclat, Esclatec és una
entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1977, que
contribueix, des del seu compromís ètic, a què
persones amb paràlisi cerebral i discapacitats
similars puguin desenvolupar el seu projecte de
qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió
com a ciutadania de ple dret en una societat justa i
solidària.
Esclatec és el centre especial de treball de
l'Associació Esclat que treballa des de fa més de 23
anys utilitzant la tecnologia com una eina per a la
inserció laboral de persones amb dificultats
especials.. L’enginyeria inclusiva, tant en el
desenvolupament de productes, com en la
metodologia de fabricació.
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PROJECCIÓ DE
L’ESPAI APÍCOLA
Juan Puerto
Responsable de Projecte
Aristeu i director de La
Cyca

L’Apiari didàctic de Roques Blanques comprèn una
àrea de 150 m2. Està situada en una clariana enmig
de la vegetació de bosc que envolta el cementiri i
formada per un abellar de 25 arnes (equivalent a un
milió d’abelles aproximadament).
Està projectat al costat d’un jardí amb més de 250
plantes mel·líferes d’espècies autòctones de Collserola
(espígol, romaní, farigola, orenga i sàlvia),
degudament identificades, amb l’objectiu de poder
mostrar quines són algunes de les espècies vegetals
més rellevants en la pol·linització i alimentació
d’aquests insectes.

Apiari didàctic

Molt a prop d’aquest espai, s’hi ha ubicat un gran
camp de lavandes i sàlvies, que juntament al conjunt
de les plantes mel·líferes de l’apiari, conformen una
ruta alimentària de 13.000 m2.
El projecte contempla tres apiaris més que es
desenvoluparan aquest any, amb el propòsit de
complementar i reforçar la tasca pol·linitzadora de
l’Apiari didàctic.

Abellars en projecte

Zona d’abellar

Jardí de plantes
mel·líferes

Plànol de l’Apiari
didàctic de Roques
Blanques (zona
d’abellar i jardí de
plantes mel·líferes).
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El cementiri disposa també de grans
zones de prat, d’uns 29.000 m2, amb més
d’una cinquantena d’espècies vegetals
diferents plantades, situades a les
Agrupacions 6 i 7, que seran el punt
principal d’abastiment quan es posin en
marxa els altres tres abellars previstos en
el projecte apícola de Roques Blanques.
Sense oblidar, a més, que les 100
hectàrees que té el recinte del cementiri,
de les quals, 50 són boscoses, disposen
de múltiples fonts d’alimentació naturals i
autòctones per a aquests pol·linitzadors.
Així mateix, l’espai de l’Apiari didàctic
compta amb una zona polivalent a l’aire
lliure, amb accés adaptat i habilitada
amb taules i bancs, situada a diversos
metres de l’abellar, que és el punt de
sortida dels circuits guiats .

Descripció de l’acció

Diversitat florística
En el context apícola, les abelles
s'alimenten essencialment del nèctar i
del pol·len de les flors. Poder-se’n
abastir, depèn en gran part de la
disponibilitat dels recursos en l'entorn
ambiental on es trobin aquestes
plantes, d'aquí la importància de
l'enjardinament i l'elecció de les
espècies limítrofs a Roques Blanques.
L'estandardització de paisatges i la
civilització de territoris han contribuït
a la reducció de recursos disponibles
en temps i espai, de manera que el
manteniment i enfortiment de la
diversitat florística (arbres, arbusts,
etc.) és essencial per a la salut de les
abelles i altres pol·linitzadors .
La protecció i desenvolupament de
superfícies florides amb espècies
atractives per a les abelles, en
milloren les seves condicions de vida.
Perquè aquests espais siguin atractius
per als himenòpters, s’ha prioritzat
l’ús d’espècies vegetals com ara
nectarífers, mel·lífers i pol·linitzadors.

Ubicació de l’Apiari
didàctic i del camp de
lavanda i sàlvia

Apiari
didàctic

Detall de
plantació

espígo

Camp d’espígol (Lavandula dentata) i
sàlvia (Salvia officinalis)

Cafè Networking Natura – Club EMAS: Apiari didàctic de Roques Blanques

PART DE LA VIDA

