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documents en línia

terra de tomàquets.
varietats catalanes, trucs de conreu i 
de preparació, i les millors receptes per 
assaborir-los
Pere Romanillos i Cristina Viader.
RBA La Magrana.
144 pàgines.
Preu: 16 euros.
ISBN: 9788482646428
14 x 21,3 cm.
Un llibre pels que no es cansin de provar 
receptes de tota mena amb tomàquet: 
cremes, amanides, com a condiment, 
en pintxo, pizzes, en conserves,... fins i 
tot en galeta o melmelada. Una primera 
part més reduïda parla de la seva tria, 
de com sembrar-los, la gestió del cultiu, 
la collita i la conservació. Unes pàgi-
nes amb fotografies il·lustren algunes 
varietats locals catalanes com el pare 
Benet, el rosa o el cor de bou, per exem-
ple. De disseny amè i de fàcil lectura.

El uso de quemadores en el control de  
especies silvestres. cuaderno técnico.
María Dolores Raigón i Manuel  
Figueroa. 
Sociedad Española de Agricultura  
Ecológica.
49 pàgines.
Preu: 5 euros.
www.agroecologia.net/tienda
La SEAE publica en format digital i 
també en format paper un quadern 
tècnic dedicat al control tèrmic de les 
plantes adventícies. Aquest sistema no 
pertorba el perfil del sòl i per tant no 
perilla que indueixi a l’erosió. A més 
tampoc malmet el sistema radicular 
dels cultius i ofereix avantatges econò-
mics respecte al desherbatge manual. 
Un altre títol de la col·lecció dispo-
nible en format digital és Manejo de 
invernaderos en producción ecológica.

El compostatge en agricultura ecològica
Fitxa tècnica PAE núm. 20. 
Neus Vinyals.
Generalitat de Catalunya.
12 pàgines.
http://pae.gencat.cat/ca
Trobareu el document dins la secció de  
publicacions/produccions agrícoles 
/adobat.
Amb el compost, la terra rep una matè- 
ria orgànica estable que allibera gradual- 
ment els seus nutrients i no dóna pro- 
blemes de patògens o de llavors d’ar-
venses. En aquesta fitxa, l’autora dóna 
informació sobre els seus beneficis, la  
seva aplicació, les condicions i el pro-
cés de maduració, els materials que es  
poden compostar i com controlar els  
paràmetres. També explica diferents 
sistemes: en pila, en superfície o el ver- 
micompostatge, per exemple.

plagas y enfermedades en hortalizas  
y frutales ecológicos
Xavier Fontanet i Andreu Vila.
La Fertilidad de la Tierra.
336 pàgines.
Preu: 23,50 euros. 21,10 euros per a socis 
i sòcies de L’Era.
ISBN: 978-84-940582-2-6
16,5 x 24 cm.
Comandes a www.associaciolera.org/botiga 
o bé en llibreries. 
El llibre ofereix un enfocament glogal 
de la gestió sanitària dels cultius d’horta 
i fruiters que va des del disseny de les 
plantacions, la selecció de les varietats 
amb què treballar, el treball del sòl quant 
a fertilitat i desinfecció, i la gestió de la 
biodiversitat a la finca. En una segona part 
aborda la sanitat cultiu a cultiu, organit-
zats per famílies, amb taules per a la iden-
tificació de problemes, amb imatges i con-
sells concrets per a cada plaga o malaltia.

manual de consells bàsics per a l’obtenció, 
recol·lecció i conservació de llavors
Xarxa Catalana de Graners.
20 pàgines.
Preu: 5 euros.
15 x 21 cm.
Comandes a www.associaciolera.org/botiga
Manual bàsic que recull l’experiència 
dels grups que formen part de la Xarxa 
Catalana de Graners. En les seves pàgines 
explica com fer l’extracció de llavors en 
sec i en humit. En el primer cas es de-
fineixen els passos de garbellar, ventar, 
assecar, envasar, emmagatzemar i com 
fer tests de germinació per comprovar el 
percentatge de viabilitat. També es deta-
llen els processos cultiu a cultiu. Tanca 
el manual una fitxa d’orientació per re-
produir llavors amb les temperatures de 
germinació adequades, els dies de germi-
nació, la caducitat, la distància mínima 
per a l’aïllament, entre altres dades. 

informe sobre el dret a l’alimentació a 
catalunya
Observatori de Drets Econòmics 
Socials i Culturals, Educació per 
a l’Acció Crítica i Entrepobles.
104 pàgines.
Descarregable fàcilment a Internet.
L’informe analitza els impactes de 
la crisi en l’accés de l’alimentació 
adequada a Catalunya. D’una banda 
descriu l’impacte de les retallades so-
cials en la Renda Mínima d’inserció 
i la política de beques de menjador. 
Per l’altra explica el funcionament 
del sistema alimentari a Catalunya, 
detalla el malbaratament d’aliments i 
descriu les polítiques de compra pú-
blica. Finalment es centra en el cas de 
Nou Barris i Ciutat Vella, a Barcelona, 
i aporta un bloc de consclusions i re-
comanacions per als poders públics. 

http://www.agroecologia.net/tienda
http://www.associaciolera.org/botiga
http://pae.gencat.cat/ca
http://www.associaciolera.org/botiga
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construye tu propio horno de barro 
Kiko Denzer i Hannah Field.
Editorial Ecohabitar V.S.
156 pàgines.
Preu: 24 euros.
ISBN: 9788494024696
19,5 x 26 cm.
A llibreries i a tienda-ecohabitar.org
Un llibre imprescindible per tothom qui 
tingui ganes de construir el seu propi 
forn de fang per coure-hi pa, pizzes i el 
que convingui. Ecohabitar presenta una 
traducció amb moltes imatges i dibuixos 
que serveixen de suport a les explicaci-
ons tècniques, però també d’inspiració 
de dissenys. Amb capítols sobre com 
utilitzar-lo traient-li el màxim de profit, 
sobre els principis de combustió i com 
fer pa de massa mare. Inclou explicacions 
per a la solució de problemes, disseny de 
forns mòbils, comunals i altres varietats, i 
també moltes referències.

El negocio de la comida. ¿Quién 
controla nuestra alimentación? 
Esther Vivas Esteve.
Icària Editorial.
216 pàgines.
Preu: 17 euros.
ISBN: 9788498886276
13 x 21 cm.
L’obra destapa i analitza el sistema agroa-
limentari endinsant-se en els agronegocis 
i els supermercats, donant moltes dades 
i exemples. També aborda les causes 
reals de la fam al món, quins són els 
mecanismes que permeten l’especulació 
alimentària, els motius d’unes dietes amb 
massa quantitat de carn, la relació entre 
agricultura industrial i canvi climàtic i 
les conseqüències d’aquesta alimentació 
sobre la nostra salut. Esther Vivas posa 
sota aquest títol el coneixement que 
va escampant darrera nombroses col-
laboracions en mitjans de comunicació. 

campaña no al ttip 
noalttip.blogspot.com.es
L’Associació Transatlàntica sobre Comerç i Inversió (TTIP per les seves 
sigles en anglès) s’està trobant amb la resistència i el desacord d’un grup 
de la ciutadania que s’està mobilitzant per donar a conèixer com pot 
afectar-nos aquest tractat entre la Unió Europea i els Estats Units en 
plena negociació. La pàgina dóna espai a documents, vídeos, manifestos 
i informació diversa relacionada amb la campanya i amb el que és el 
tractat en si. També podreu trobar-hi els darrers tweets per si en voleu 
fer el seguiment i la seva pàgina a facebook.

mentida podrida 
www.mentidapodrida.cat
Veterinaris sense Fronteres llancen una campanya específica per des-
montar la publicitat fraudulenta sobre aliments etiquetats com a artesans, 
naturals, d’elaboració tradicional o natural, per exemple. Per a cada terme 
explica el context legislatiu que l’acompanya. Uns vídeos de denúncia 
ben visuals i impactants ajuden a la difusió de la campanya. Els Premis 
Rancis –amb l’elecció dels pitjors anuncis alimentaris de la història– con-
viden a la participació ciutadana. En el fons, la crida d’atenció sobre la 
necessitat d’una normativa específica quant a publicitat alimentària.

cómo producir sus propias semillas 
biológicas
Christian Boué.
Ediciones del Serbal.
268 pàgines.
Preu: 28 euros.
ISBN: 978-84-7628-742-2
15 x 21 cm.
Ediciones del Serbal presenta aquest llibre 
sobre la selecció i producció de llavors en 
format de butxaca, en una aposta diferent 
dels títols publicats sobre aquest tema fins 
ara, que en general són més voluminosos. 
L’autor tracta el plantejament del cultiu 
per a extreure llavor, els criteris per a la 
selecció, els tipus d’extracció, la conserva-
ció, els tipus de pol·linització i les proves 
de germinació. Incorpora nocions de ge-
nètica i fitxes de cultiu a cultiu. Està pro-
fusament il·lustrat. Inclou un breu capítol 
sobre drets i deures dels agricultors, un 
glosari i un índex de vocabulari molt útil.

http://www.mentidapodrida.cat
http://noalttip.blogspot.com.es

