publicacions

Manual de veterinaria natural
Maripi Gadet i Montserrat Peinado.
Arcopress Ediciones
160 pàgines.
Preu: 17,95 euros.
ISBN: 978-84-17057-16-9
22 x 14,5 cm.
Veterinària per a animals de companyia,
que ningú esperi trobar-hi remeis destinats al bestiar de granja. Inclou suggeriments d’alimentació i d’exercici, informació de les etapes de la vida i possibles
primers auxilis. Les autores ofereixen
opcions per a la higiene i la desparasitació natural i remeis casolans fàcils.
Igualment dona pautes per a l’educació
dels animals de companyia, l’atenció a
les emocions, l’observació del comportament i la millora de la seva socialització.
També tracta de com es comuniquen i
de com funciona la telepatia animal.

documents en línia

en xarxa

Agroecología
Ciencia y política.
Peter M. Rosset i Miguel Ángel Altieri.
Icaria Editorial.
208 pàgines.
Preu: 18 euros.
ISBN: 978-84-9888-850-8
14 x 21,5 cm.
Els dos autors del títol ja són una garantia per aquesta nova proposta de la
col·leció Perspectivas agroecológicas
de l’editorial Icaria. Altieri i Rosset resumeixen els principis, la història i els
corrents del pensament agroecològic, les
evidències científiques al seu favor, com
fer-la efectiva a gran escala i quina política contemporània la pot sostenir. Un
llibre que posa els punts sobre les is en
un moment en què el terme agroecologia
està en boca de tothom, fins i tot d’institucions de caràcter governamental.
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El mito vegetariano
Lierre Keith.
Ed. Capitán Swing.
408 pàgines.
Preu: 21 euros.
ISBN: 978-84-948710-2-3
14x22 cm.
Un llibre polèmic que desafia probablement totes les creences que giren a
l’entorn de la dieta vegetariana. L’autora,
vegetariana durant anys, argumenta que
l’agricultura industrial és la causa del
patiment del planeta. Sosté que, lluny
d’ajudar a la sostenibilitat, menjant només vegetals i cereals encara s’empitjora
la situació. Keith anima el lector a madurar i acceptar que, perquè uns visquin,
altres han de morir. Un llibre amb una
prosa directa, que atrapa, amb molts arguments i multitud de referències que en
fan, sens dubte, un títol imprescindible.

Emisiones imposibles: cómo están
calentando el planeta las grandes
empresas de carne y lácteos
28 pàgines.

grain.org
Un nou document fruit de la investigació de Grain i també de IATP (Institute
for Agriculture and Trade Policy) que
posa èmfasi en el perill del creixement
de les gran corporacions de la indústria
càrnia i alimentària. Segons l’informe,
la petjada climàtica que generen ja és
comparable a les de les companyies
de combustibles fòssils. Fins ara,
l’opacitat de les dades referents al seu
impacte sobre el canvi climàtic les ha
fet passar més desapercebudes i, en tot
cas, les han presentat de forma incompleta, obviant les que fan referència
a la cadena de subministrament.

Mas Les Vinyes - Canal de Youtube
Vídeos casolans sobre permacultura, autosuficiència i resilència segons s’autodefineixen en el seu canal de Youtube. Acumulen més de 230.000 visualitzacions, número
que dona mostra de l’interès dels temes que tracten, que són ben variats: com fer
ratafia, varietats antigues de carbassons, associacions a l’hort, plantació de crucíferes a
l’hort. N’han publicat molts i alguns són molt curtets, ni tan sols un minut, però d’altres són més extensos, amb idees per explorar a la finca pròpia o al jardí. En castellà,
tot i que alguns comentaris o respostes a comentaris són en català..

Preparados naturales para
el huerto ecológico
Extractos, fermentados,
embadurnados, tratamientos...
Brigitte Lapouge-Déjean.
La Fertilidad de la Tierra.
120 pàgines.
Preu: 16,50 euros.
ISBN: 978-84-944334-9-8
21 x 21 cm.
Molts remeis per preparar a casa i tots
il·lustrats pas a pas: a base de plantes, amb
argil·la, amb bicarbonat sòdic, cervesa, sal,
sabó de Marsella... I també idees per aprofitar suposats residus com tifes fresques de
vaca, cendres de fusta, marro del cafè o orina. En total una seixantena de receptes per
aconseguir estimulants per a les plantes,
fertilitzants per al sòl, insecticides, repel·
lents o cicatritzants. L’autora té el referent
d’una dotzena de llibres ja publicats .

Escola de pastors
Joan Alvado.
Pol·len Edicions.
49 pàgines.
Preu: 25 euros.
ISBN: 978-84-16828-30-2
25,6 x 20,2 cm.
Un treball fotogràfic vers el fenomen de
la nova pagesia, en què l’autor ofereix
una aproximació novedosa, pròpia i
en clau positiva a la regeneració actual
del primer sector amb l’objectiu de
trencar clixés visuals. L’autor va passar
cinc anys acompanyant joves pastors i
pastores que s’iniciaven en l’ofici. El llibre viatja per 15 localitzacions i inclou
textos del compositor Feliu Ventura i
també del pastor Xevi Crosas. Qui senti
nostàlgia o curiositat, podrà escoltar el
sons dels pastors a través d’un enllaç
QR inserit en un díptic que s’inclou.
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Agricultura para los que
no saben de agricultura
José Ignacio Cubero Salmerón.
Mundi Prensa Editorial.
254 pàgines.
Preu: 18 euros.
ISBN: 9788484767343
17 x 21 cm.
La portada potser no resulta massa inspiradora però el llibre val la pena, tant
si ja estàs introduït mínimament en alguns temes agrícoles com si estàs a les
veceroles. L’autor utilitza un to proper,
personal i crític amb la situació actual
agrícola. Tracta temes de genètica, de
medi ambient i recursos, de maquinària, d’herbes adventícies, d’història
agrària, de globalització, de gestió i
organització de les finques agràries, de
races... Amb una presentació que inclou imatges i que facilita la lectura.

poesia pagesa
Dies al camp
Amb ulls de fred i plens de vent
contemplo la gebrada a l’hort
i la metàl.lica teranyina
clavada als muntants de fusta
del galliner que guarda
l’escapadís aviram.
I sento la fetor
grisa, coent, de gallinassa
tova, calenta, que asfixia.
Més tard, hora de sol, ràpid,
el gall empaita les gallines
estarrufades, que fugen.
Jo gusto la quallada

negror dels fems rics de solatge, festa
de la gran boca de la terra
que els menjarà fumejants.

l’antiga força de la mà de l’home.

Les eines del treball dormissen
a l’entrada
de la masia en ombra, cada dia més
arraconades pel triomf vermell
de les grans màquines ferrisses
que sobre els camps naveguen.
Magall, aixada, càvec,
diuen pel mànec la indefensió
de no poder servir sense
la mà d’un home,
però proclamen tostemps,
dessota l’òxid del tall,

Joan Vinyoli
(Barcelona, 1914 - 1984).
aquellspoetes.blogspot.com

