publicacions
El canto de las abejas.

Jacqueline Freeman.
La Fertilidad de la Tierra ediciones.
232 pàgines.
Preu: 18,50 euros.
ISBN: 978-84-948267-4-0
16x22,5 cm.

Una nova proposta poètica de
Gustavo Duch, impulsor de la revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas. L’autor parla de la seva
obra com del “poemari de l’hortolà”,
un hortolà reivindicatiu que lluita
amb les paraules contra el capitalisme
i el sistema actual. Pol·len edicions
ha publicat Huertos de libertad amb
paper d’herba Graspapier i amb criteris
d’ecoedició per minimitzar l’impacte
ambiental de la producció del llibre.

La noia de les ovelles pigallades.
Anna Plana, una pastora a contracorrent als cims
del Pirineu.

Laura Gordó.
Cossetània Edicions.
144 pàgines.
Preu: 13,90 euros.
ISBN: 978-84-9034-923-6
15,5 x 23,3 cm

Un llibre vital, que contagia la força,
l’esperança i la il·lusió de la joventut.
Ens parla de la descoberta de la vocació
de pastora, de l’impuls que segueix la
convicció que és una aposta possible,
de la confiança, de la solidaritat i la
cooperació. Però també ens posa en
front de les dificultats, de la mirada
dels prejudicis, de les pors i d’una
activitat i d’un món rural que s’han
menystingut i han de reubicar-se.
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Freeman és pagesa biodinàmica a
l’estat de Washington, als Estats Units.
Dota d’una especial sensibilitat que li
permet treballar amb abellars sense
anar protegida i comprendre, a través
del so i de les olors, la situació dels
eixams. En aquest llibre, l’autora
reviu les seves experiències tenint
cura de ruscs d’abelles. No és tan sols
un relat vivencial d’anècdotes, sinó
que incorpora una visió espiritual,
una comprensió holística del món
on tothom juga el seu paper.

Huertos de libertad.
Gustavo Duch.
Pol·len Edicions.
136 pàgines.
Preu: 10 euros.
ISBN: 978-84-16828-84-5
10,5 x14,8 cm.
A la venda a associaciolera.org

documents en línia
Selecció de varietats tradicionals i
millorades d’enciam per a produccions ecològiques en cicle d’estiu

The state of organic seed in Europe
28 pàgines.

liveseed.eu

15 pàgines.

pae.gencat.cat
Assaig comparatiu de 27 espècies
millorades i 10 varietats tradicionals
d’enciam, tots ells per a produccions
ecològiques en cicle d’estiu. L’assaig es
va fer en dues finques, una al Maresme
i l’altra a l’Alt Penedès, i amb sistemes
de cultiu diferents. Es van avaluar paràmetres químics com els sucres, la quantitat de nitrats, i la matèria seca, també
la resistència a l’espigat i la finestra de
comercialització (dies de maduresa en
què la planta es pot comercialitzar).
L’Esplai, l’Arena i el Cortazar són els
que han tingut més bon comportament.

La mancança de llavors produïdes
ecològicament sembla un mal endèmic del sector a Catalunya però també
arreu d’Europa. No és tan sols una
qüestió de quantitat i diversitat de
cultius, sinó també d’adequació de les
varietats utilitzades a diferents tipus
de sòls, de la seva capacitat de competir amb les adventícies i de donar
fruits de qualitats organolèptiques
apreciades pel consumidor/a final.
En aquest document es revisa l’estat
de les bases de dades dels diferents
països per comprovar fins a quin punt
les persones productores i els organismes de certificació poden conèi-

xer les varietats disponibles. També
s’analitza com el seu funcionament
facilita o no la utilització de llavors
ecològiques en l’àmbit professional.
En la segona part de l’estudi es revisen les autoritzacions per utilitzar
llavor convencional que han atorgat
els diferents organismes competents
per tenir una radiografia de les suposades mancances a Europa.
En paral·lel, una enquesta a 839 professionals europeus aporta una aproximació als seus punts de vista sobre
aquest tema. I una enquesta a les empreses productores de llavors també
permet conèixer en quina situació es
troben i quins són els seus reptes.
El resultat és una primera radiografia de
la utilització de llavor ecològica i una
estimació del seu potencial de mercat.

La vida secreta dels arbres.

Memòries d’una abella

Manual pràctic d’horticultura.
Nil Barceló. Il·lustracions de Judit Roma.
Edicions Sidillà.
332 pàgines.
Preu: 22 euros.
ISBN: 9788494928192
15 x 21 cm
Destinat a qui s’ha criat lluny de la vida
a pagès i no s’hi ha apropat gaire. L’autor
fa un repàs dels coneixements bàsics
de qui vol fer vida en un entorn rural i
vincular-se a les activitats del sector primari. Tracta temes de la preparació del
sòl i dels cultius, les eines per treballar
l’horta, els animals domèstics, com fer
una bassa, com fer conserves, aprofitar
les herbes aromàtiques i remeieres. Ara
bé, tot és un passar-hi per sobre perquè,
evidentment, un llibre no dona per tant.

El descobriment d’un món ocult.
Què pensen? Què transmeten?
Peter Wohlleben.
Cossetània Edicions.
176 pàgines.
Preu: 12,50 euros.
ISBN: 978-84-9034-890-1
15,5 x 23,3 cm
Així com altres autors ens han parlat de
la vida secreta de les plantes, en Peter
Wohlleben ens parla ara exclusivament
dels arbres i de com naixen, viuen,
es comuniquen, es relacionen amb la
fauna i fins i tot com moren i què passa
al seu entorn quan això passa. Aquest
enginyer forestal comparteix els seus
coneixements d’una manera tan didàctica, que ja han llegit el llibre dos
milions de persones arreu del món.

Esteve Mirangels Feixas.
Autoeditat.
100 pàgines.
Preu: 10 euros + 2 d’enviament.
15 x 10,5 cm
Comandes a veterinari@apicesteve.
cat o bé al telèfon 677029675.
Esteve Miràngels és un dels veterinaris especialitzats en abelles més
coneguts a Catalunya. Dona sortida
al seu tarannà comunicatiu a través
del seu blog ecolluita.blogspot.com
i la seva pàgina web apicesteve.cat.
Però en aquesta ocasió s’ha decidit
pel format paper per explicar-nos el
món des dels suposats pensaments i
sensacions d’una abella, una obrera
que s’exclama de les conseqüències
horroroses de les activitats humanes.
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Tornar a pagès.

poesia pagesa
Guia formativa Permind
242 pàgines.

permaculturatenerife.org

Globally Important Agricultural
Heritage Systems
48 pàgines.

1971 Cigrons

fao.org
Permind és el nom d’un projecte europeu per aplicar la permacultura a la
recuperació de persones amb malaltia
mental. En total, 50 participants d’Eslovènia, Grècia, Suècia i l’Estat espanyol
van poder incloure’s en el projecte.
L’objectiu no era només tirar endavant
activitats relacionades amb la permacultura, sinó també desenvolupar competències útils per a la seva integració
social i laboral com el treball en equip,
la comunicació o la resolució de conflictes. Un dels resultats és la guia formativa, que aporta coneixements sobre el
disseny de la finca, el jardí comestible,
el seu manteniment i la bioconstrucció.

La FAO publica en aquest document
els criteris per escollir els sistemes
d’agricultura tradicional més significatius de l’adaptació dels humans al
seu entorn per proveir-se d’aliment.
Els oasis de la serralada de l’Atlas, al
Marroc; els sistemes de cultiu d’arròs
amb peixos i ànecs a la Xina; el cultiu
tradicional de wasabi al Japó són alguns exemples. La publicació ofereix
imatges impressionants d’alguns d’ells
i també compila els criteris que s’utilitzen per considerar un sistema apte
per entrar dins la llista dels 51 GIAHS
escampats per 21 països del globus.

Bocaterrosos sobre un jaç de garbes
-tavella rossa, branquilló ben secque en el remolc ens va gratant les
barbes:
a cada sot, esgarrinx o rosec.
Cigró daurat, ja deleges el batre,
una era, la peülla i el sedàs.
Quan, en el plat, l’hivern vulguis
combatre, del bo d’avui, un raig
retornaràs.
Ton Armengol i Puig.
Quinze estius i una hora incerta.

