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Entrevista

Roger Prats, professor i apicultor
Roger Prats, és un professor de Ciències Naturals 
del nostre IES, també és apicultor, és a dir que té 
ruscs  d'abelles.  L'entrevistarem  per  preguntar-li 
sobre els efectes del canvi climàtic en les abelles.

1. - Hola Roger, gràcies per dedicar-nos aquesta 
estona.  Començarem  per  preguntar-te  quants 
ruscs d'abelles tens? 

R - En tinc quatre.

2. - Quants quilos de mel extreus per temporada?

R - Depèn de l'any, entre 20 i 50 kg.

3.  -  Aproximada-ment  quantes  abelles  hi  ha  a 
cada rusc? I Q¡quants pots de mel pots extreure 
d'un rusc?

R - A l'estiu hi ha unes 40.000 abelles i a l'hivern 
10.000 o 15.000. D'un rusc pots extreure 15 o 20 kg 
de mel

4. - Per què vas decidir tenir abelles?

R - Perquè vaig seguir la tradició familiar, els meus 
pares  ja  en  tenien  i  em  va  semblar  divertit 
continuar.

5. - Pots afirmar que és un hobbie per tu?

R - Sí, si que ho és.

6.  -  Has  sentit  a  parlar  del  Colony   Collapse 
Disorder de la ciència apícola?

R - Sí, és una malaltia que es caracteritza per la 
desorientació de les abelles, es perden i no saben 
tornar al seu rusc.

7. - Quines creus que són les causes d'aquestes 
misterioses desaparicions?

R - No ho sé. No hi ha una causa clara.

8. - Jaume Cambra, professor del Departament de 
Biologia Vegetal de la UB diu que “a Catalunya 
no  hi  ha  gaires  dades  per  valorar  si  el  canvi  
climàtic les ha afectat.” Què en penses?

R - Doncs que a Catalunya no hi ha gaire  gent que 
visqui de l'agricultura per tant no s'estudia gaire.

9. - Segons el teu parer i la teva experiència has 
notat alguna conseqüència o algun canvi en les 
teves abelles?

R - No he notat res.

10. - Tu has perdut un 90% de les abelles com al 
Regne Unit?
R – No, no n'he perdut moltes, però de vegades sí.

11. -  Has  vist  el  documental de 'Vanishing the 
bees   - La Desaparició de les Abelles - dirigit per 
George Langworthy i Miriam Henein? 

R – No, no sabia que existís.

12.- Treballes sol o amb companys?

R -  Jo treballo sol. 

Esperem que enguany tinguis una bona collita i 
mercès novament !

I  a  vosaltres  lectors  esperem que  l'entrevista  us 
serveixi per a conèixer una mica més en Roger Prat.


