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Un llibre reivindica la tasca
i la protecció de les abelles
El llibre de la mel’, de Fra alentí Serra, posa en
valor la importància d’aquests petits insectes
L’empresa familiar d’Os
de Balaguer Torrons i Mel
Alemany va presentar
ahir ‘El llibre de la mel.
Apicultura popular i plantes
mel·líferes. Abelles per
viure’, d’Edicions Morera.
Os de Balaguer
REDACCIÓ
Escrit per l’arxiver dels caputxins
i reconegut estudiós de la cultura popular, Fra Valentí Serra
de Manresa, és una obra que es
planteja com una reivindicació
a favor de la sensibilització de la
protecció de les abelles. El Centre
de Cultura Popular La Violeta de
Barcelona va acollir ahir l’acte de
presentació d’aquest títol que posa en valor aquests petits insectes, tant per la important tasca
que realitzen, com les múltiples

propietats i aplicacions de l’aliment que elaboren: la mel.
La novetat editorial forma part
de les accions de la marca, dins
del seu projecte l’Univers Alemany. Art, Cultura i Humanitat,
que vincula el vessant social de
l’empresa a una tasca de pol·linització de l’opinió publica per
engegar un debat sobre la convivència entre els humans i les abelles i la necessitat de supervivència d’aquests per garantir la vida
al planeta. El llibre de la mel és el
setè títol de la ol lecció l’Ermità i
ens apropa el món de les abelles i
la mel alhora que ens presenta algunes de les pràctiques apícoles
més tradicionals de la Catalunya
rural i conventual. A més, també
ens parla de l’empremta cultural que l’apicultura ha deixat a la
nostra societat a través de topò-
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nims, llinatges, símbols i expressions populars. Seguint la línia
de la ol lecció l’Ermità, el llibre
presenta una acurada selecció
d’il·lustracions, dites i refranys.

L’abella de mel és un dels éssers vius més importants, ja que
s’encarrega de la pol·linització de
més d’una tercera part dels aliments que consumim.

Acord amb la CCMA per difondre
la Mostra de Cinema Llatinoamericà
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’ajuntament de Lleida i el Centre Llatinoamericà de leida han signat
un acord de col·laboració per
difondre i promoure les activitats de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de atalunya, que
se celebrà a leida del al de
juny. Aquest acord s’emmarca en

la missió de promoció i difusió
de la cultura que té la CCMA, i
en el seu compromís per garantir
la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals
més rellevants del país, entre ells
la Mostra, per fomentar la cultura, la creació i la innovació.
En aquest è aniversari, la
Mostra comptarà amb les Sec-

cions ficials de largmetratges,
urtmetratges i ocumentals,
així com les habituals sessions
especials i les matinals infantils.
urant la inauguració del certament, el dijous de juny, es concediran els Premis d’Honor, els
Premis ordi auder a la creativitat en el cinema català i el Premi
ngel Fern ndez Santos.
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Penélope
Cruz, Premi
Donostia del
festival de
San Sebastián
’actriu Penélope ruz serà distingida amb el Premi onostia en la
edició del Festival
de inema de Sant Sebastià.
Cruz, guanyadora d’un Oscar i
tres premis oya, serà a més la
imatge del proper Zinemaldia,
com a protagonista del cartell
del certamen, que celebrarà la
seva
edició del
al
de
setembre. “Estem molt contents que Penélope hagi acceptat el guardó. Va dir que se sentia molt honrada i il lusionada,
per els que ens sentim molt
honrats i il·lusionats som nosaltres , diuen des del festival.

Organitzen
una visita
nocturna per
conèixer la
Seu Vella
L’Associació d’Amics de la
Seu Vella i el onsorci del
Turó han organitzat una visita nocturna al Turó de la
Seu Vella per conèixer més
a fons l’emblemàtic conjunt monumental lleidatà. ’acció s’emmarca dins
d’una iniciativa que s’organitza des de l’any
en
la qual es convida a tots els
lleidatans a acomiadar les
Festes de Maig, tot veient
els focs artificials des del
uró. ’acte tindrà lloc
aquest diumenge a partir
de les . hores.

