Petita Història
DE SANT PON
Fa segles, era costum que els herbolaris portessin herbes als
malalts per vendre-les, ja que la medicina popular els atribuïa
propietats curatives, especialment les collides a la primavera.
Per això, coincidint amb aquesta estació, se celebrava una fira
d’herbes remeieres que cap al segle XVI es va cristianitzar i es va
fer coincidir amb el dia de Sant Ponç, l’11 de maig.
Aquest costum va donar lloc a la Fira de Sant Ponç, que primer
es va emplaçar a la plaça de Sant Miquel, després al carrer de
Sant Cugat del Rec i després a prop de l’església de l’Hospital de
la Santa Creu. Des del 1817 se celebra al carrer de l’Hospital.
A les bandes del carrer hi ha les paradetes on es poden trobar
ruscos de mel, mel i fruites confitades com ara arrop, poma, pera,
cireres, taronja i altres fruites exòtiques.
També hi ha herbes medicinals, com camamilla, orenga, menta,
sajolida, tarongina, llorer, ginesta, til·la, poniol, marialluïsa i
altres productes saborosos que beneficien el cos i l’esperit.
Actualment la festa es complementa amb diferents tallers, balls
populars, exhibicions i altres actes que apropen tot aquest món.

Programa d'activitats
9h
		

9h

		

Inici de la Festa i Fira de Sant Ponç, parades d’herbes, mel
i fruites confitades
Al carrer de l’Hospital i la plaça de Sant Agustí
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Obertura de l’exposició de fotografia del concurs
celebrat el 2018
A la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat),
al carrer de l’Hospital, 64
Organitza: Unió de Sant Ponç

9 a 11 h Presentació de mostres pel XIX Concurs de Mels
		

10 h
		

A la parada de les Associacions d’Apicultors, a la plaça de Sant Agustí
Organitza: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació Catalana
d’Apicultors

Cercavila de Grallers i Tabalers Ministrers de Gràcia
Al carrer de l’Hospital
Organitza: Unió de Sant Ponç

11 a 13 h Tast de mels i divulgació de les seves característiques
		

11 h
		

A la parada de les Associacions d’Apicultors, a la plaça de Sant Agustí
Organitza: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació Catalana
d’Apicultors

Missa en Honor a Sant Ponç

Celebrada pel Sr. Rector MM. Julito Jr. H. Santiago
A l’església de Sant Agustí, plaça de Sant Agustí
Organitza: Unió de Sant Ponç

11.30 h Processó de Sant Ponç
		

Al carrer de l’Hospital i la plaça de Sant Agustí
Organitza: Unió de Sant Ponç

11.30 h Xerrada “Espècies, una font de salut”

		

12 h
		

17 h
		
		

A càrrec de Joan Carles Rei, químic, director tècnic de l’Herbolari de Sau,
coordinador del Grup de Química ICE/UAB i herbolari artesà		
A la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat),
al carrer de l’Hospital, 64
Organitza: Unió de Sant Ponç

Proclamació de les Pubilles de Sant Ponç 2019
A l’escenari de la plaça de Sant Agustí
Organitza: Unió de Sant Ponç

Entrega de Premis del XIX Concurs de Mels

A l’escenari de la plaça de Sant Agustí
Organitza: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació
Catalana d’Apicultors

17.30 h Entrega del Premi a la Millor Parada de la Fira de Sant Ponç 2019
		

A l’escenari de la plaça de Sant Agustí
Organitza: Unió de Sant Ponç, Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació d’Apicultors
de Catalunya.

17 a 18 h Tast de mels i divulgació de les seves característiques
		

A la parada de les Associacions d’Apicultors, a la plaça de Sant Agustí
Organitza: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació Catalana d’Apicultors

17 a 18 h Taller infantil “Vols fer d’apicultor/a i extreure la mel de la bresca?”
A la parada de les Associacions d’Apicultors, a la plaça de Sant Agustí
		 Organitza: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació Catalana d’Apicultors

18 h
		

18 h

		
		
		

19 h

Concert coral a càrrec de la Coral Centre Cívic Fort Pienc. Direcció Pau Vallespí
A l’església de Sant Agustí, plaça de Sant Agustí
Organitza: Unió de Sant Ponç

Conferència-col·loqui “El càncer, com prevenir-lo i com tractar-lo”

A càrrec del Dr. Pere Gascón, consultor sènior del Servei d’oncologia mèdica de l’Hospital Clínic.
A la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat), al carrer de l’Hospital, 64
Organitza: Unió de Sant Ponç

Xerrada-taller sobre les plantes de la mel

A càrrec del caputxí Fra Valentí Serra de Manresa
A l’escenari de la plaça de Sant Agustí
		 Organitza: Districte de Ciutat Vella en col·laboració amb Edicions Morera

Les pubilles de SANT PON 2019

Laia Arroyo Agudo

Pubilla
Bruna Coromines Romaguera

Pubilleta

EXCURSI ´O a PALAFRUGELL
Ja rd í B otà nic d e C a p R o i g
Diumenge 26 de maig de 2019
8.30 h		Parada a la plaça Drassanes
			Jardins de Walter Benjamin
8.45 h 		Parada a l’estació d’autobusos
			de Fabra i Puig
9.30 h 		Parem a esmorzar
			(portar-ho de casa)
11.40 h		Arribada al Jardí Botànic
			de cap Roig
12 h		Visita guiada pel Jardí Botànic
14 h 		Dinar
16.30 h 		Marxem cap a Barcelona
18 h		Arribada a Barcelona

Preu/persona: 35 € (Autocar, visites i dinar)
Inscripcions: Fins el 20 de maig
Reserva trucant o per correu:

626 684 497 (Gemma)
933 180 512 (Trini i J. Antón en horari comercial)

festaifirasantponc@yahoo.es

Organitza: Unió de Sant Ponç

Bases del XIX

CONCURS de Mels

Poden participar-hi tots els apicultors
amb una explotació activa a Catalunya.
Un mostra de mel a concursar constarà
de dos pots de 500gr, model ref. A370
i tapa daurada, sense identificar.
Recepció de mostres: 9 a 11 h del matí,
a l’estand de les associacions d’apicultors.
Amb la mostra a concursar cal fer entrega
també d’un sobre. A l’exterior, ha d’indicar:
1. Modalitat:
MEL DE ROMANÍ
MEL MONOFLORAL
MEL MULTIFLORAL

2. Data de collita
3. Comarca
A l’interior del sobre cal indicar el nom del
participant.
Només es permet la presentació d’una
mostra de mel per modalitat.
Hi haurà un primer i segon premi per
cada modalitat.
Els primers premis seran un diploma
acreditatiu i una brusa amb careta.
Els segons premis seran un diploma
acreditatiu i un fumador apícola.

Aquest any també es premiarà la mel més
puntuada de totes les modalitats que
rebrà la qualificació de “L’Estrella de Sant
Ponç”, el premi per la qual serà un trofeu
commemoratiu.
El jurat estarà format dos associats, un
representant del Districte Ciutat Vella i dos
tècnics especialitzats en mels.
La composició del jurat es farà pública el
mateix dia de Sant Ponç a les 12 h.
El Jurat donarà el veredicte abans de les 14 h
i el lliurament de premis és farà a les 17 h a
l’escenari de la plaça de Sant Agustí.
Les mels guanyadores es deixaran provar al
públic assistent a la fira.
Quedaran exclosos de la participació aquells
que incompleixin alguna de les presents bases.
Les mostres es donaran a una associació
benèfica del districte de Ciutat Vella. Es farà
difusió dels premis a través dels mitjans de
comunicació i és permetrà utilitzar la publicitat
de promoció del premis assolits.
La participació al Concurs de Mels suposa
l’acceptació i compliment total d’aquestes bases.

Fira de Sant Ponç
Organitzen: Associació d’Apicultors de Barcelona i Associació Catalana d’Apicultors

B as e s I X CONCURS F ot ogr àfi c P op u lar
Obert a tothom i al voltant d’un únic tema: les plantes medicinals o culinàries
Obres: Màxim 5 fotografies per concursant. Cada fotografia ha d’anar muntada
sobre una cartolina negra de 30x40 cm. La mida de la fotografia és lliure.

Admissió: Fins el 25 de maig a qualsevol de les 2 adreces que figuren al final de les bases.
Al revers de cada fotografia s’ha d’escriure el nom popular i el nom científic de la planta.
Cada concursant presentarà dos sobres: un de gran amb les fotografies i un altre més petit
amb les dades del concursant (nom, cognom, telèfon i e-mail).
Per tal de garantir la confidencialitat del procés, els dos sobres es lliuraran tancats, i a
l’exterior han d’indicar “IX Concurs de Sant Ponç 2019” i número de fotografies que conté.
Al moment de lliurar-los s’assignarà un número de registre als dos sobres en presència del
concursant i sense obrir-los.

Jurat: Format per un especialista botànic, un representant de l’Agrupació Fotogràfica de

Catalunya i un de la Unió de Sant Ponç i valorarà l’interès científic i fotogràfic de les obres.
Un mateix autor no pot optar a més d’un premi, encara que el jurat es reserva el dret de
donar un tractament especial a alguna obra si ho creu convenient.

Veredicte: La tria, la decisió i l’entrega de premis es farà a l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya, en un acte públic el dilluns 27 de maig a les 18.30 h, la decisió serà inapel·lable.
Premis : S’adjudicaran tres trofeus i 20 medalles participatives. Un mateix autor no pot
optar a més d’un trofeu, i els finalistes només a una medalla.
Aquestes obres quedaran en propietat de la Unió de Sant Ponç amb la cessió dels drets
d’exposició i reproducció en qualsevol mitjà que vulguin fer servir.
La resta de les obres no seleccionades es podran recollir fins el 28 de juny.

:

Exposició Les obres premiades seran exposades l’any següent, durant la Fira de l’11 de
maig del 2020, en els locals de la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat), c. de
l’Hospital 64, i en els locals de l’Eix Comercial del Raval, c. Nou de la Rambla, 14.
Llocs d’admissió i informació:
Herboristeria del Rei (Vidre, 1. Tel. 933 180 512 / 615 393 497) Consultar horaris d’obertura.
Agrupació Fotogràfica de Catalunya (Duc, 14 pral. Tel. 933 016 581) Dilluns a dissabte, 18 a 20 h.
Convocat per la Unió de Sant Ponç amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Les fotos premiades al 2018, es podran veure exposades durant la fira de Sant Ponç a la
Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat) c. de l’Hospital 64, i del 20 al 31 de maig
a l’Eix Comercial del Raval, c. Nou de la Rambla 14.

1er premi Cucurvita Màxima 		
Joan J. Lacalle

2n premi Locinera Implexa
Carles Moreso

3er premi Composició Floral 		
Irene Sanz

concurs de parades de la fira
El Districte de Ciutat Vella, la Unió de Sant Ponç i l’Associació d’Apicultors de Barcelona convoquen el primer Concurs de Parades de Sant Ponç amb l’objectiu d’implicar els
participants en la promoció de la fira, decorant les parades amb originalitat.
Participants : Totes les parades de la Fira de Sant Ponç estan convidades a participar-hi.
Funcionament : Es repartiran butlletes entre els assistents, paradistes i visitants, on es

podrà escriure el número d’aquella parada que tingui la decoració més original i artística.
Les butlletes es dipositaran en una de les dues urnes situades a les taules de la Unió de
Sant Ponç i dels apicultors. La parada que obtingui més puntuació serà la guanyadora.

Criteris de valoració : L’originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació
a la tradició de Sant Ponç.

Premi : Un lot de llibres, una placa commemorativa i dos bitllets per a l’excursió a Cap Roig.
Entrega de premis : El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia de Sant Ponç a
les 17.30 h a la plaça de Sant Agustí.

T ipus de Mels
Mel de romaní (Rosmarinus officinalis)

Recomanable per a les malalties del fetge, per a l’astènia i el cansament per una major
presència de glucosa, inflamacions de la gola, combat l’asma i contra les afeccions
bronquials i pulmonars. Combat l’acidesa d’estómac (pirosi) i és tonificant.

Mel d’espígol (Lavandula latifolia)

És digestiva, amb acció antiespasmòdica (efectes sedants per al sistema nerviós), combat la
tos, recomanable per a malalties respiratòries.

Mel de muntanya

És desinfectant, antireumàtica i per al tractament dels malalts de pròstata (major contingut
en zinc). Aporta qualitats antimicrobianes.

Mel de castanyer (Castanea sativa)

Desinfectant de les ferides, protectora de la pell i excel·lent cicatritzant en cremades,
ferides i esquerdes (genera una major concentració d’aigua oxigenada que les altres mels).
Fortament antioxidant. És rica en ferro, potassi, magnesi i oligoelements.

Mel de bruc (Erica sp.)

Diürètica i combat transtorns reumàtics (articulacions) i és antioxidant. Contribueix a la
dissolució dels càlculs de la bufeta urinària per la biodisponibilitat d’específics components
fenòlics presents en aquesta mel i major acidesa.

Mel de farigola (Thymus sp.)

Antisèptica, tonificant, indicada per superar l’esgotament físic i mantenir l’energia i la força
física més temps. Desperta les funcions digestives per l’accentuada acidesa. Expectorant.

Mel de taronger o flor cítrica (Citrus sp.)

Té acció sedant i molt adequada en afavorir la digestió per la distribució d’àcids orgànics.
S’utilitza per als defalliments i estats nerviosos, sola o en infusions. Baix poder antimicrobià
per la presència de vitamina C que minva l’efecte antisèptic de la mel. Té propietats
antiespasmòdiques, en especial les mels de llimoner.

Mel de til·ler (Tilia sp.)

És sedant, calmant, tonifica l’estómac, l’intestí i combat el mal de cap i l’arteriosclerosi.
Alta activitat antioxidant. Rica en fructosa i sals minerals.

Mel de milflors

Tonificant muscular, fa augmentar la resistència i la recuperació
muscular. Té acció antioxidant. Posseeix propietats cicatritzants
(fonamentalment en ferides cutànies i bucals, disminuint la coïssor
de la pell) i és útil en afeccions respiratòries (tos, bronquitis,
faringitis) per l’acció dels diversos components aromàtics que
hi ha a la mel.

Miel·lats d’alzina o roure, pi i avet

Molt indicada per a afeccions bronquials. Alta activitat antioxidant,
antimicrobiana i rica en components fenòlics. Major presència de
fructosa que en altres mels. S’hi identifica melacitosa i rafinosa,
sucres gairebé absents en les altres mels.

Le s he rbe s fresqu es
Camamilla (Matricania chamomilla, L.)

Les seves propietats són estomacals, carminatives i calmants. Actua contra les
inflamacions intestinals, l’insomni, les neuràlgies i les febres intestinals. Si en doblem o
tripliquem la dosi pot produir nàusees.

Menta piperita (Mentha piperita, Smith)

En fem servir tota la planta, fresca i assecada, com a tònica, estimulant, estomacal i
antiespasmòdica. Actua contra el reuma, les palpitacions cardíaques, els vòmits, les
nàusees i l’insomni.

Farigola (Thymus vulgaris, L.)

És estomacal, vermífuga i antiespasmòdica. Amb doble dosi, actua mitjançant
gargarismes contra inflamacions de boca i gorja, i per rentar ferides i llagues .

Romaní (Rosmarinus officinalis, L.)

La planta, fresca o assecada, s’usa per a les afeccions de cor, fetge, pulmons, per a la
hidropesia, els mals de panxa, les febres tifoides i el reumatisme articular.

Sajolida (Satureja montana, L.)

Estimulant estomacal. És diürètica i vermífuga. En decocció de tres minuts, és astringent
i talla les diarrees.

Alfàbrega (Ocinum basilicum, L.)

Actua contra les inflamacions intestinals, els vertígens, els vòmits i els espasmes. Actua
en les inflamacions de genives i de gorja.

Estragó (Artemisa dracunculus, L.)

En fem servir les fulles. És estimulant i digestiva. A la cuina serveix per condimentar
carns i peixos a la brasa i per a conserves.

Fonoll (Foeniculum vulgare, L.)

És diürètic i astringent. Els seus fruits o les llavors, seguint el mateix procediment a raó
de 20 g per litre, són estomacals, carminatius, i actuen en les afeccions pulmonars, les
bronquitis i les menstruacions difícils.

Llorer (Laurus nobilis, L.)

En fem servir les fulles tenen un efecte digestiu, tònic i calmant. A la cuina, seques,
condimenten molts guisats, rostits i altres menges.

Orenga (Origanum vulgare, L.)

Les seves tiges florides són emmenagogues i excitants. A la cuina, condimenta pizzes,
guisats, rostits i carns i peixos a la brasa.

Julivert (Petroselinum crispus, Hoff.)

Les llavors bullides durant quinze minuts en dosis de 15 g actuen contra càlculs del
fetge, còlics i hidropesia i redueixen la pressió arterial.

Sàlvia (Salvia officinalis, L.)

En fem servir les tiges florides. Té un efecte tònic i estimulant.
S’utilitza en rentats bucals per a llagues a les genives.

Eucaliptus (Eucaliptus globulus, L.)

En fem servir les fulles tant per a infusions com per inhalar-ne
els vapors contra malalties de les vies respiratòries altes.

Marialluïsa (Lippia citriodora)

En fem servir les tiges florides en infusió, millor fresques que assecades
pel mals d’estómac i panxa. Actua contra el nerviosisme i el decaïment.

La importància dels pol·linitzadors
Sabies que no només les abelles de la mel (Apis mellifera)
pol·linitzen les plantes?
També hi ha altres animals que ho fan. Des d’abelles solitàries, borinots, mosques,
escarabats... un món d’animals petits però que fan una feina molt gran.
Moltes són les amenaces que els afecten: pèrdua de biodiversitat, pesticides agrícoles i
contaminació o el canvi climàtic són els majors causants del seu declivi.

Què pots fer tu?
Entre altres coses...
• Consum responsable
• Disminueix la teva petjada ambiental
• Exigeix a les administracions i polítics accions pel medi ambient
• Informa’t, surt al carrer i participa
• Planta al teu balcó, jardí o terrassa flors variades
• Instal·la un hotel d’insectes

Què és un hotel d’insectes i per què serveix?
Molts insectes crien en cavitats d’arbres, forats al terra o les parets, o fins i tot en plecs
de tiges i pinyes. De la mateixa manera que instal·lem caixes niu pels ocells, també
podem posar una casa pels insectes!

Pots construir un hotel d’insectes més senzill o més complicat, però la base
és la mateixa: compartimenta i diversifica tipus de refugis!
1. Aconsegueix una caixa de fusta (de vins per exemple)
2. Fes separacions a la caixa amb fullola o altres fustes
3. Selecciona els tipus de refugis que vols al teu hotel. Quant més variats, més hostes
tindràs. Branques, canyes, pinyes, palla, fulles seques, escorça, totxo, fang. Busca a
internet per tenir idees!
4. Munta cada compartiment amb els materials recollits. Per evitar que caiguin, posa
una malla metàl·lica de forat petit tipus galliner
5. Penja el teu hotel a la paret del balcó

Els hotels d’insectes també són molt interessants
per estudiar els insectes del teu entorn!

E L M ´O N DE LES ABELLES A CAT ALU N Y A
Per Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins

L’apicultura és una antiquíssima activitat ramadera
que a la circumscripció de Barcelona i Girona ha tingut
una dinàmica més reduïda que no pas a circumscripcions
de Tarragona i Lleida on, tradicionalment i també en els nostres
dies, l’apicultura està molt més estesa i consolidada.

El conreu de l’abella de la mel en els territoris de Catalunya ha estat una
pràctica que s’ha esguardat com una de les branques més destacades de
la ramaderia menor i que, en èpoques pretèrites havia assolit una enorme
incidència en la vida social fins al punt de donar nom a llinatges de família
vinculats a tasques apícoles com ara els cognoms catalans: Abella, Abellà,
Abellar, Abelló, Buch, Brescós, Seguer i, alhora, ha donat nom a topònims
de poblacions catalanes com, a tall d’ exemple, els indrets de Piera, nom
que prové del terme llatí Apiaria i que suggereix una antiga presència
d’abellars amb l’explotació d’abelles; Abella d’Adons; Abella de la Conca;
Abella de Vilallonga de Ter, on es venera la Mare de Déu de l’Abella; L’Abella,
a Sant Martí de Centelles; L’Abellar, a la Vall d’Arles; els Abellars, que són
un conjunt de masos de La Bisbal; Abellerets, a Ulldecona; Els Abellons, a
Constantí; Bresca, a Gerri de la Sal; la Roca de la Mel, a Vimbodí; el Tossal
de les Arnes, a Argençola; la Serra de les Arnes, a Tremp; el Barranc dels
Seguers, a la Noguera i, finalment, els petits nuclis de Sant Romà d’Abella;
L’Arnera; Arnes, a la Terra Alta; Seguer, que és una petita població agregada a
Pontils i que, molt possiblement, sigui un topònim relacionat amb l’existència
de seguers d’abelles en aquella zona.

D’aquest conjunt de topònims cal posar de manifest la importància del
cèlebre monestir premostratenc de les Abellanes [sic, no pas Avellanes!] i de
l’Ermita de l’Abellera, que és una esglesiola situada en el terme de Prades
on es venera la Mare de Déu de L’Abellera, patrona dels apicultors catalans
mentre que el patró ho és Sant Ponç, que avui, 11 de maig, celebrem.
Actualment la imatge de la Mare de Déu de L’Abellera està embellida amb
una corona on hi ha cinquanta abelles de plata daurada i, al capdamunt,
rematat amb una abella reina al bell mig de la corona. La imatge, segons
la tradició, va ser trobada per les abelles dins d’un tronc d’un arbre on hi
havia un buc amb mel. Antigament, durant l’aplec a l’ermita de l’Abellera, el
diumenge immediatament després a la festa de la Nativitat de Maria, en el
mes de setembre, hi havia balls populars i se solia menjar una coca rodona,
endolcida amb mel, i decorada amb una nou posada al centre.
Pel que fa a la història i a l’etimologia del nom del cèlebre Monestir de
les Abellanes –és a dir, de pedres Abella-nes, o petras apilianas— fou un
cenobi premostratenc construït amb “pedra abellera”, que és el nom donat
popularment a la tova calcària -o travertí- i que, per la seva forma i textura,
recorda molt a una bresca de mel.
El món de les abelles també ha
incidit en el nomenclàtor dels carrers
d’algunes poblacions que compten,
encara avui, amb el carrer de la mel,
el carrer de la cera i, àdhuc, esmentar
aquell indret típicament barceloní
anomenat el Cros o clot de la mel,
ubicat en els Agri Provinciali -els
Camps Provençals- un indret agraciat
amb una gran concentració de ruscos
d’abelles per a l’explotació de la mel
i la cera. Aquests ruscos o arnes eren
els tradicionals, els del país, fets
amb troncs cilíndrics buidats, els
uns, i els altres amb canyes teixides i
arrebossades amb fang i carbó i una

barreja de cendra, per tal d’evitar l’acció
de la papallona de la tinya o falsa arna
de les abelles (llat., Galleria melonella
i Achraea alvearia); un paràsit que
diposita els ous a les flors, i les abelles
els introdueixen al rusc a través del
pol·len.
Tanmateix, el vell mètode tradicional
d’apicultura fixista -o de fixaciócomportava que les arnes s’havien de
posar de manera fixa en unes cavitats
a les parets de marge. A voltes també eren col·locades a guisa d’armaris de
paret en els graners o en les golfes dels masos. Tanmateix, amb aquest mètode
d’apicultura tradicional s’assolia una producció de mel força reduïda; un fet
que motivaria que, a partir del segle xix, augmentés enormement la producció
de mel gràcies a l’apicultura moderna o mobilista, que fou divulgada pels
prestigiosos apicultors: Langstroth, Dadant, Layens, Mercader i, també, pel
religiós caputxí Fra Julien de Mamers.
A propòsit de la incidència del món de les abelles i de la mel en la cultura
popular catalana, hi ha nombrosos refranys i dites referides al calendari
apícola, com ara aquella dita catalana que afirma: “gener sense gel, any
de mel”, per indicar que si durant el mes de gener fa un fred no massa
intens afavoreix el conreu de les abelles quan floreix primerencament la
ravenissa i l’ametller car, segons, la saviesa popular: “de la flor del gener,
se’n fa el meler”. Pel que fa al temps de primavera, comptem amb una
antiga dita referida al món de les abelles que posa de manifest com “la
reina de les mels, és la mel de maig” i “mel de maig, rica mel; mel de juny,
mitja mel”, puix que en temps primaveral, i entorn de la festa de Sant
Ponç, és quan hi ha la major activitat de les abelles, que és quan la mel és
més abundant i de major qualitat, òptima per a ser brescada. Bona festa
de Sant Ponç, amb pau i bé per a tothom!

Agraïments

El p òr t i c
Cada vegada mes estem abocats a les impersonals
noves tecnologies que no ens enriqueixen si no
que ens deixen buits (buits de llegir, buits de
conversar…).
Aixó ens fa néixer un impuls vital, sentim necesitat
de tornar al poble on hem nascut, sortir al camp
a trepitjar la terra i sentir el batec de la natura,
apostar per l’ecologia, i també, gaudir d’una infusió
de plantes. Aquest gest és consolidar aquest retorn,
és agrair a la natura la salut que ens ofereix.
Mossen Francesc Casañas és el paradigma del que
hem dit. La seva existència està dirigida a defensar
els valors fonamentals de la persona, un home que
només treballa pels altres, que ens ha acompanyat
i ajudat durant anys, i que ara segueix el seu camí
cap altres indrets, un home senzill i que fa senzill
el que és complex.
Un home del que quedem agraïts per sempre.
Unió de Sant Ponç

LA UNIO´ DE SANT PON
Agraeix la seva col·laboració a:

Districte de Ciutat Vella
Associació d’Apicultors de Barcelona
i Associació Catalana d’Apicultors
Voluntaris
Anunciants
Agrupació Fotogràfica de Catalunya (AFC)
Coral Centre Cívic Fort Pienc
i al Director Pau Vallespí
Eix Comercial del Raval
Residència d’Investigadors (CSIC) Dr. Calvo
Conferenciants: Joan Carles Rei, Pere Gascón
i Fra Valentí Serra de Manresa
Associació d’Herbolaris Artesans de Catalunya

Obra donada per l’autor J.M. Gallego
a la Unió de Sant Ponç

Rosa Ana Segura Cuella

Naturòpata i herbolària artesana
ConSultA de nAtuRopAtiA i CuRSoS de:
Fitoteràpia holística, Cosmètica i sabons artesans,
Dona i cicles femenins, Sortides a la natura,
Cuina vegetariana.
tel. 676 428 334
www.terradeflors.com

