publicacions

Eines i feines dels oficis
Llorenç Ferrer Alòs.
Brau Edicions.
180 pàgines.
Preu: 19,50 euros.
ISBN: 978-84-15885-36-8
18 x 23 cm.
Partint dels estris que els artesans feien
servir, en Llorenç Ferrer ens presenta un
recorregut pels diferents oficis que nodrien d’objectes i atuells a tota la població.
El llibre explica el procés d’elaboració
que seguien els artesans i artesanes, la
matèria prima que necessitaven, fins i
tot d’on la treien o d’on la importaven.
El contingut està estructurat en capítols
dedicats als oficis del fang i de la pedra,
de la fusta, del vímet i la canya, del ferro,
del coure, del cànem i el lli, de la llana,
de l’espart i la palma, i de la pell. Molt
interessant i àmpliament il·lustrat.

Hacia la autosuficiencia en casa
Tu despensa, el botiquín natural, y los productos de aseo y limpieza ecológicos.
Annie-Jeanne Sauvage.
La Fertilidad de la Tierra Ediciones.
272 pàgines.
Preu: 22 euros.
ISBN: 978-84-943693-1-5
16,7x24,5 cm.
Una proposta engrescadora per a tothom
qui tingui ganes d’ampliar la seva autosuficiència. L’autora aposta per gastar el menys
possible i ens presenta solucions tant
pel que fa a l’elaboració i la conservació
d’aliments –conserves dolces, de carn, de
verdures amb oli, iogurts, pa, fruita, etc.–,
com també receptes per obtenir productes
de cosmètica casolans, detergents, desincrustants, etc. El llibre té un to afrancesat
que denota la procedència de l’original,
però això no el fa menys interessant.

Campo Jurásico. Syngenta, DuPont,
Monsanto: la guerra de los dinosaurios
del agronegocio
ETC Group.
etcgroup.org. 25 pàgines.
A finals del 2015, ETC Group presentava un informe sobre les coorporacions
del negoci de les llavors, els productes
fitosanitaris i l’equipament agrari. El
text advertia dels interessos de les sis
principals multinacionals a fusionar-se i
per tant a esdevenir encara més gegantines. El mes de febrer, el grup publicava
una actualització de l’informe anunciant que l’empresa paraestatal xinesa,
ChemChina, havia augmentat la seva
oferta per comprar Syngenta, fent realitat les hipòtesis apuntades en el primer
document. ETC adverteix que permetre
la monopolització dels insums agrícoles “és una recepta per al desastre”.

Hacia un escenario energético justo y
sostenible en 2050
Ecologistas en Acción.
ecologistasenaccion.org.
60 pàgines.
L’objectiu d’aquest informe és mostrar un
camí de transició cap a un model energètic en què la capacitat de decisió recaigui
sobre les persones i les comunitats. Són
elles que han de governar la generació,
la distribució i el consum dels recursos
energètics perquè realment s’adaptin a
les seves circumstàncies sense perjudicar d’altres col·lectivitats. Un document
amb moltes dades i gràfics sobre la nostra despesa energètica però també amb
reflexions sobre les conseqüències del
sistema i amb propostes encarades cap
a l’horitzó de l’any 2050. Unes propostes que passen necessàriament per una
reducció molt important del consum .
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Cap al 100% renovable
Reflexions sobre la transició energètica
a Catalunya i la seva governança
Josep Centelles i Portella.
Octaedro Editorial.
150 pàgines.
Preu: 12,50 euros.
ISBN: 978-84-9921-748-2
14,5 x 20 cm.
El llibre posa en evidència la necessitat
de superar l’etapa dels combustibles fòssils bruts i passar definitivament a l’època dels fluxos d’energia nets. No es tracta solament de canviar de tecnologia i de
fonts energètiques, sinó també de fer-les
més lliures i deslligar-les dels conflictes
bèlics. Per fer-ho possible, l’autor incita
les diferents institucions governamentals a moure fitxa. Inclou un annex amb
conceptes bàsics sobre energia. Una
obra de lectura àgil i molt didàctica.

documents en línia
Sostenibilitat i qualitat dels
aliments ecològics
Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya. 28 pàgines.

pae.gencat.cat
Un quadern molt indicat tant per a
operadors ecològics que necessiten
dades per argumentar la major qualitat
dels seus productes, com també per
a qualsevol persona que vol conèixer
més de prop què diferencia els aliments
ecològics de la resta. Es tracta d’un
material editat per Institut Suís per a
la Recerca en Agricultura Ecològica,
conegut per les sigles FiBL, que ha
cedit els drets de traducció al català.
S’hi tracten temes que de ben segur us
resultaran atractius, com per exemple:
el menor índex de gluten en el blat
ecològic, els disruptons endocrins en
taps de rosca, l’ús de nanopartícules...

Sensibilidad e inteligencia
en el mundo vegetal
Stefano Mancuso i Alessandra Viola
Galaxia Gutenberg
144 pàgines.
Preu: 14,5 euros.
ISBN: 978-84-16252-31-2
14x21 cm.
L’editorial acaba de publicar la segona
edició d’aquest llibre dedicat a aproximarnos a la sensibilitat de les plantes i als seus
recursos per sobreviure. Escrit en un to
amè, que de seguida convida a continuar
la lectura, explica les diferents formes de
funcionament de les plantes per escapar
depredadors sense sortir corrents, per comunicar-se amb compatriotes sense parlar
ni moure’s o per fer un crit d’alerta per
aconseguir ajuda del món animal. En definitiva, moltes anècdotes, dades i informació
sobre el funcionament dels vegetals.

Monogástricos ecológicos
Fichas homeopáticas
Andrés Bidarte Iturri i Carmelo García
Romero
Editorial Agrícola Española i MAGRAMA.
88 pàgines.
Preu: 15 euros.
ISBN: 978-84-92928-48-4
14,5x20,5 cm.
Compilatori de fitxes sobre sanitat dedicades al bestiar monogàstric, és a dir, a porcs,
conills i aus. A cada pàgina es tracta una dolència o malaltia donant la informació bàsica sobre etiologia i importància, símptomes, diagnòstic, tractament amb els remeis
homeopàtics que hi poden estar vinculats,
control i prevenció. Sempre deixa un espai
perquè el pagès o el veterinari anoti observacions. Inclou una brevíssima introducció
explicatòria sobre l’homeopatia i també sobre les dilucions i les preparacions.
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El jardí animat
Propostes didàctiques per a gaudir de les plantes.
M. José Carrau, Pepa Rey i Olga Ibáñez.
Mètode. Universitat de València.
117 pàgines.
Preu: 12 euros.
ISBN: 978-84-370-9820-3
16x21 cm.
La revista Mètode de la Universitat de
València publica un nou títol dins la seva
col·lecció de monogràfics divulgatius per
fer més propera la ciència. En aquest cas
ens proposa 21 activitats relacionades amb
les plantes. Totes elles organitzades segons
si s’utilitzen flors, fulles, tiges o arrels.
Alguns exemples: fer cola amb cereals, tenyir amb tints vegetals, fabricar-nos un paper indicador del pH del sòl amb col llombarda, fer paper, pomada d’àloe, i moltes
més. Il·lustrat amb fotografies per seguir bé
els procediments. Ideal per fer amb canalla.

en xarxa
Agroptima
Una aplicació mòbil per fer el quadern de camp
Agroptima és el nom de l’empresa guanyadora dels Premis RuralApps
2015 i finalista en el certamen 4YFN del Mobile World Congress
2016. El seu producte Mòdul de Camp compta amb una APP, un perfil web, la base de dades de productes fitosanitaris del Ministeri, etc.
El més interessant és que genera un Quadern d’Explotació seguint
el model del Ministeri d’Agricultura i que l’APP per al mòbil permet
entrar les feines al camp sense connexió. El seu preu s’enfila a 99
euros + IVA, però es pot provar de forma gratuïta durant 15 dies.
Agrocultura
agrocultura.org
La pàgina web d’Agrocultura ha viscut una renovació per adaptar-se al
nou context d’Internet. Ara, els articles destacats es poden compartir a la
xarxa, el cercador per articles és optimitzat i la imatge s’ajusta a les noves
tendències visuals. La secció d’agenda està enllaçada a la pàgina web de
l’associació L’Era, entitat editora de la revista. Ara el repte és traspassar els
articles de números anteriors al nou sistema i que tothom pugui accedir
als continguts de les revistes publicades fa més d’un any. De moment, ja
s’hi poden trobar articles seleccionats d’aquest número i l’anterior.

