A les llibreries a partir de maig de 2019..

Apicultura popular i plantes mel·líferes
Nou llibre de Fra Valentí Serra de Manresa

Presentacions del llibre ..
4 de maig 2019 – 17.30h
Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners
9 de maig 2019 – 19.30h
Centre de Cultura Popular La Violeta (Barcelona)
Amb la presència de la historiadora Maria-Àngels Pérez Samper i
el popular Senyor Marcel·lí Virgili
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Per què cal preservar les abelles?
Com es poden domesticar?
Sabies que formen part de la ramaderia menor?
Quines són les varietats de la mel?
Quins beneficis té?
Com identificar la mel adulterada?
D’on prové l’expressió “lluna de mel”?

Al LLIBRE DE LA MEL, setè títol de la Col·lecció l’Ermità l’arxiver dels caputxins i
reconegut estudiós de la cultura popular, Fra Valentí Serra de Manresa, ens
apropa al món de les abelles i la mel alhora que ens presenta algunes de les
pràctiques apícoles més tradicionals de la Catalunya rural i conventual. També ens
parla de l’empremta cultural que l’apicultura ha deixat a la nostra societat a través
de topònims, llinatges, símbols i expressions populars.
En aquest llibre hi trobem, a més, una descripció de les propietats de les principals
plantes de la mel i els seus beneficis, i també alguns remeis pràctics i aplicacions
gastronòmiques.
EL LLIBRE DE LA MEL s’estructura en sis apartats principals, complementats per
un glossari sobre temes apícoles, un índex analític i una selecció bibliogràfica:







El món de les abelles a Catalunya
Tradicions apícoles rurals i apicultura caputxina
Les plantes mel·líferes i les varietats de la mel
Utilitats de la mel i de la cera en la medicina popular
Mel i gastronomia
Calendari de l’apicultor

Seguint la línia pròpia de la Col·lecció l’Ermità, EL LLIBRE DE LA MEL presenta una
acurada selecció d’il·lustracions així com nombroses dites i refranys.
El llibre de la mel compta amb el suport de Torrons i Mel Alemany
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QUÈ ESTÀ PASSANT AMB LES ABELLES? ..
Les abelles són uns insectes que no només són productors
d’un dels nostres aliments més preuats i saludables, la mel,
sinó que són garantia de vida: “Abelles per viure!”.
L’abella de la mel és un dels éssers vius més necessaris per a garantir la vida a la
Terra ja que s’encarrega de la pol·linització de més de una tercera part dels
aliments que consumim. Per això cal protegir-la de les amenaces que en
l’actualitat representen factors com la contaminació, els pesticides i les espècies
invasores, que estan provocant la seva disminució accelerada.
El llibre de la mel és la contribució d’Edicions Morera i Torrons i Mel
Alemany a favor de la sensibilització de la protecció de les abelles. Un llibre que
posa en valor aquests petits insectes tant per la important tasca que realitzen
com per les múltiples propietats i aplicacions de l’aliment que elaboren: la mel.

4 de maig – 17.30 hores
Mercat de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners
Presentació del llibre en el marc d’un dels més reconeguts mercats dedicats a
les herbes remeieres i la ratafia.
La presentació del llibre tindrà format de taller sobre les plantes de la mel.
S’oferirà una tisana tradicional i degustació de Ratafia de l’Ermità.
(Casa de la Paraula. c/ Prat, 16. Santa Coloma de Farners)

9 de maig - 19.30 hores
Centre Cultural La Violeta, a Barcelona
Presentació del llibre i taller sobre les plantes de la mel. L’autor, Fra Valentí
Serra, estarà acompanyat per la doctora Maria-Àngels Pérez Samper,
catedràtica d’Història Moderna de la UB i reconeguda investigadora en història de
l’alimentació d’aquella època, i el popular i radiofònic Senyor Marcel·lí Virgili.
S’oferirà un tast de mels Alemany i de Ratafia de l’Ermità
(Centre Cultural La Violeta. c/ Maspons, 6. Barcelona)

L’edició d’El llibre de la mel coincideix amb la celebració de
la DIADA DE SANT PONÇ, patró dels herbolaris i apicultors (11 de maig) i
el DIA MUNDIAL DE LES ABELLES (20 de maig)
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L’autor
Fra Valentí Serra de Manresa
Religiós caputxí i sacerdot. Membre del consell editorial i redactor del
tradicional Calendari l’Ermità. Des de la seva condició d’historiador i arxiver
ha publicat nombrosos articles sobre la projecció cultural i pastoral dels
frares caputxins a Catalunya. També ha investigat aspectes inèdits sobre
l’aportació franciscana a la cultura popular com ara el pessebrisme, la dieta i
la cuina conventual, l’agricultura monàstica i la jardineria així com la
relacionada amb les herbes remeieres i la terapèutica popular. Per difondre
les seves investigacions, ha publicat diferents llibres i col·labora periòdicament amb diversos mitjans de comunicació.
Col·lecció l’Ermità
El llibre de la mel és el setè llibre de la Col·lecció l’Ermità, impulsada el 2015 per
Edicions Morera, editora del tradicional Calendari de l’Ermità. L’objectiu de la
col·lecció és acostar al lector temes relatius a la cultura popular i tradicional,
astronòmica o agrària a través de quaderns i petits llibres monogràfics, pràctics i de
fàcil lectura.
La Col·lecció l’Ermità és a la venda a llibreries d’arreu de Catalunya.
Títols publicats:
1. Cuinar en temps de crisi (2 edicions)
Fra Valentí Serra de Manresa
2. Cocinar en tiempos de crisis
Fra Valentí Serra de Manresa
3. Celebrem el Nadal
Amadeu Carbó i Martorell
4. Tornar als remeis de sempre (3 edicions)
Fra Valentí Serra de Manresa
5. Quina morra!
Rafa Balagué, David G. Caballero i Ferro
6. Fins aquí hem arribat
Amadeu Carbó i Jordi Cubillos
7. El llibre de la mel
Fra Valentí Serra de Manresa
www.edicionsmorera.com
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