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Demaneu-lo a les bones far
màcies i Drogueries i a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 
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' VALLES G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla
gues del camp i dels 

arbres fruiters 
Indispensable per a la cu
ració de tota classe de 

mala del bestiar. _j 
------
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El maníac-tapioca, constitueix un excel·lent aliment per a tota mena de bestiar. 
En l'engreixament del porc pot substituir el blat de moro o moresc. 

Prof. M. Rossell Vilar 

FILLS D'ANTONI PALES ARRO, S. A.-BARCELONA 
. (Secció "LA CERES") 

Fabricants de Tapioca-Manioc per a la indústria i per aliment del bestiar. 
ESPECIALITATS: 

. Farina Extra, Semoleta i Farines vàries per a la 
Feculenta de Tapioca per fabricació de xocolates i 
a la indústria i alimentació de galeta pròpia per a 

= del bestiar arrebossar 

FABRI C A DESPATX 

·-- "LA CERES CATALAN A" Passeig lsab~l 11, ó, pral. 

Consell de Cent, 5ó8 · Telèfon t4136 
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'' D E R C U· S A N '' 
Antisèptic envasat en tubs d'estanv, 
. ~ 

és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant . en les persones 

com en els irracionals. Mata els paràsits (polls, puces, etc.) 
, 

Es insubstituïble per a tractar aquestes afeccions en l'a viram ~ 

gossos, gats i altres anirp.als domèstics. D~sinfecta i cicatritza. 

les· picades dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 

Higiènic 

Econòmic 

Perpetu 
Marca Registrada 

Pràctic 
Trans
portable 
Estètic 

La darrera paraula en la colombicultura 

El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

És indispensable en el seu colomar 
si vol treure profit i trobar 
plaer en la cria de coloms · 

Demanar informes i catàlegs a ·, 

T. GAZA I COSTA-R.da St. Pere, 47-Barcelona 
Concessionari exclusiu de les Patents Fomaguera del 

11 COLOMCRIA'' 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit 1 çóO pessetes - Tub gran 3çó5 pessetes. 

Tub per a Clíniques i Veterinària 7ç70 pessetes. 

Quin és el millo~ pinsor I: 
Quin és el pinso més barat! 
Per als cavalls, muls, ases i conills 

LA GARROFA ESMICO .. 

LADA SENSE ·GARROFÍ 

Per a les vaques, ovelles i cabres 

LA GARROFA TRITURADA 
més petita que l'anterior 

Per als porcs 

LA FARINA DE GARROFA 

INFORMES I PREUS: 

PRODUCTES AGRÍCOLES I DERIVATS, S. A. 

Provença, 697 BARCELONA 

I 
Visitar el pabell6 que tenim en el pati del Palau d'Agricultura de I 

l'EXPOSICIÓ DE BARCELONA 

~========================= 
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AGRICULTURA 
I Rill\lilDERiil 

DIES DE SÓRTIDA: EL 15 DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO: 1 Puseta 

DI RECTOR: SUBSCRIPCIÓ: BARCELONA, ANY: Ptu. 9 

FORA: Ptes. 10 ESTRANGER: Ptes. 11 M. ROS SELL I VI LAR 

Pot implantar-se el conreu de cotó a Catalunya? 

E N'l'ENEiH que ' sí. Fins i tot creiem un deu
re fer-ho i una obligació intentar-ho. 

Creiem que és una necessitat la implantació 
del conreu del cotó, no solament per l'estudi 
que pot fer-se d'aquest nou conreu, sinó per sal
var l'economia del desgavell en la balança co
mercial d'importacions i exportacions. 

La necessitat que tenim d'importar el cotó 
d'altres països i l'exorbitant quantitat que re
presenta no sols en el cost de la matèria, sinó 
en les diferentes i nombrosíssimes mesures, com 
són, els :fletatges, segurs, interessos, comissions, 
tares i canvis de moneda, ens costa el cotó, bo i 
posat a casa nostra,' un ull de la · cara. Les xifres 
d'aquestes importacions, que marxen per a no 
tornar, assoleixen més de zoo milions de pesse
tes. 

Solament al port de Barcelona, i procedent dels 
Estats Units, arriben anyalment més de 25o .ooo 
paques de cotó d'un pes aproximat de zoo qui
los, sense comptar el que pot venir de l'índia i 
d'Egipte. 

Amb l'eloqüència d'aquestes xifres, hom es veu ' 
obligat a intentar la implantació d'aquest nou 
conreu, ja que al país de major producció del 
món, com és els Estats Units, radica una clima
tologia si fa no fa com part de moltes de les 
nostres regions, la qual cosa ve a d'emostrar que 
el cotó tant pot fer-se a les nostres comarques 
com a la regió meridional del Missisipi nord-

. ' amenca. 
És clar que la implantació d'un nou comerç 

representa per a la nostra pagesia un gran es
forç i sacrifici. 

La rutina dels nostres pagesos i l'instint reac
cionari amb tot allò que tendeix a establir no
ves implantacions de coureu i moderns utillatge·, 
s'oposa amb la seva indiferència i desconfiança, 

que fi ns arriba en certs moments a fer desistir 
al més esperançat propagador. A voltes, però, 
les necessitats inclinen a prestar major atenció 
a les coses, i com. que aquestes necessitats sovin
tegen a les nostres comarques agrícoles, és per 
això que creiem que hom deuria interessar-se 
per la implantaeió' de conreus nous fa que una 
experiència en llur climatologia ; els resultats eco
nòmics no representen la nüna de ningí1, i en 
canvi presten un gran servei altament patriòtic 
i un descobriment més per a la nostra agricul
tura, tan mancada d'estudis i qe noves orienta
ciOns . 

Si comparem la nostra posició geogràfica amb 
la dels Estats Units, podem tenir l'esperança 
d'obtenir resultats satisfactoris a les nostres co
marques, tota vegada que la zona cotonera dels 
ianquis és ben poc diferent a la nostra penín
sula:-

Estant situada la zona cotonera dels nordame
ricans entre els 30 i 38 graus de longitud nord 
(Meridià de Greenwich), no pot haver-hi una gran 
diferència amb la nostra península, quan aques
ta radica entre els 36 i 42 araus de la mateixa 
longitud. 

Aquestes diferències poden variar molt poc en 
la climatologia del país,· a no ésser una excessiva 
diferència sobre el nivell del mar. 

Eus trobem, doncs, que estudiant la climato
logia de Catalun3;a, el conreu del cotó pot desen
rotllar-se normalment a tot el litoral català i amb 
una internació de més de 30 quilòmetres en 
molts llocs, comprenent des de Llansà fins a les 
rieres de l'Ebre, com també alguna que altra 
comarca lleidatana . 

Aquest any s'han fet algunes experiències .en 
diferentes comarques de Catalunya, que encara 
no en sabem els resultats, però fossin els que 
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fossin, l'assaig no s'ha d'abandonar, encara que 

el resultat econòmic fos un desastre ; cosa que 

no pensem sigui així. 

Hem 'de pensar que el cotó ocupa el segon lloc 

de l'agricultura dels Estats Units ; que cada dia 

va prenent més increment degut a l'augment de 

consum i l'exceUent resultat econòmic. Anys en

rera, la zona cotonera nordamericana s'estenia 

tan sols des del sud-oest de Virgínia a la Ca

rolina del Nord i del Sud, comprenent-hi els 

Estats de Geòrgia, Florida, Alatama, Missisipi, 

Tennesse, Arkansas, Lluisiania, Texas i Ok

lawna. En anys successius s'ha vingut estenent 

al sud-oest de Kentucky, al sud d'Illinois, al 

sud-oest del Misuri, a l'oest de Texas, a Ari

zona 1 Califòrnia, amb un total de 39.204.000 

d'acres 1 una producció de 13.683.000 paques de 

fibra. 

Aquesta propagació i aquestes xifres demos

tren clarament la importància d'aquest conreu als 

Estats Units, i és per això precisament que tots 

els pagesos hem d'ajudar especialment a la ccCo

misaría Algodonera del Estado», encarregada de 

propagar i orientar la implantació d'aquest nou 

conreu a casa nostra, perquè ' estudiant el clima, 

diferentes varietats i altres ~antes formes de 

conreu, puguem arribar a introduir a casa nos

tra allò que amb poques més condicions clima-

AGRICUL'l'URA I RA!I,fAD~RIA 

tològiques hem d'aquirir a un altre país, cosa 

que ens podríem molt bé produir. EI cotó exi

geix· una estació sense gelades d'uns r8o a 200 

dies, i tot el litoral català presenta aquestes fa

cilitats. El que cal, i que també és qüestió d'es

tudi per part dels directius tècnics de l'esmen

tada Comissaria, és cercar varietats primeren

ques, perquè la maduració de les càpsules pugui 

fer-se a un període sense freds, ja que aquests 

interromprien la maduresa i després en vindria 

la deterioració de la càpsula, amb greus perju

dicis per a la fibra. 
No obstant i això, esperem que la Comissaria 

tindrà prou cura de totes aquestes necessitats, i 

els capataços de conreu,. amb llur vigilància i 

direcció, no escatimaran pas un consell m cap 

esforç, i atendrà amb tota promptitud i atenció 

totes les consultes que puguin fer els nostres 

pagesos. 
La part més interessant de tot això és la qües

tió econòmica, però hom ha de calcular la pràc

tica en la implantació d'llu nou conreu i l'eco

nomia i l'estalvj de la mà d'obra. 

Els re ultats que malgrat les dificultats pràc

tiques que presenta el conreu del cotó, els creiem 

força satisfactoris, treuran poc a poc tots els re

cels i desconfiances dels nostres pagesos. 

BALDIRI JUSCAPRESSA 

Engreixament del porc 
ConfeTència donada a Sa?'danyola peT M. Rossell i Vilar. 

I. - Quina és la millo1' raça? 

E L porc ideal fóra un porc que tingués mol

ta carn i poca cansalada, que la carn no 

fos molla i que l'animal s'engreixés de pressa. 

La població porcina actual de Catalunya no 

respon a aquestes condicions. Els nostres porcs 

tenen massa cansalada, sovint la carn és molla i 

no s'engreixen amb la rapidesa que voldríem. 

Una raça ideal, com la que hem dit, no hi 

ha cap país que la posseeixi. Però hi ha algunes 

races que no tenen tanta cansalada com les va

rietats de porcs que hi ha a Catalunya i que s'en

greixen de pressa, és a dir, que amb menys 

menjar fabriquen més quilos de pes viu. 

Una d'aquestes races, per exemple, és el Large 

White o el Middle White. Aquestes dues races 

de porcs foren fetes a Anglaterra, en el comtat 

de York, rél;ces que també se les anomena per 

YorkshiTe. Les qualitats d'engreixar-se de pres

sa o ésser precoç, la bona conformació del cos, 

la fàcil adaptació a diversos climes i condicions 

de vida, la relativa poca grassa que porta han 

fet del Middle ·white que sigui una raça cos

mopolita, de forma que es troba des de Rússia 

a Portugal, i des del Canadà a Argentina. 

Poc abans que la dictadura militar enderro

qués la Mancomunitat de Catalunya, de tan bon_a 

memòria per a la pagesia, aquesta exceUent Cor-
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poració ja tenia el propòsit d'est.:ampar per tot 
Catalunya la llavor d'aquesta raça. 

Si no hi ha cap porc ideal, caldria' fabricar-ne 
un-es deia eli els Serveis de Ramaderia de la 
Mancomunitat de Catalunya, i això fou· una cons
tant preocupació de dits Serveis, i ja s'havia 
plantejat la manera de portar aquests experi
ments a la pràctica en la propietat de Caldes. 

La dictadura, en decretar la mort de la Man
comunitat, per contracop inferí un mal posi
tiu als pagesos, puix que els privava d'uns 
Serveis que no tan sols estaven a la disposició 
de tots els agricultors i ramaders, sinó que al 
mateix temps procuraven investigar d'acord amb 
les necessitats que es presentaven. Breu; si la 
Mancomunitat no hagués estat abolida per la 
dictadura, jo crec que a hores d'ara hauríem 
creat una raça de porcs molt pròxima al -porc 
ideal que hauria de menester el pagès, el can
salader i el públic consumidor. 

Il. Com es coneix que t m garrÍ O nodrís SJ en
greixarà de p1·essa. 

Un garn es un porc que mama o que tot just 
està deslletat. Despopat o mamelló el garrí és 
portat al mercat. En el mercat hi ha gàbies amb 

' una sola garrinada i gàbies amb un nombre in
determinat de garrins. Les primeres són del pa
gès que realitza directament la venda ; les al
tres, de porquetaires o negociants, que han ad
quirit els garrins a les cases de pagès i prèvia 
classificació o tria els presenten al mercat. És 
a dir, en les gàbies d'una sola garrinada no 
hi sol mancar el renoc ; en les gàbies dels ne
gociants els renocs de tres mesos, per exemple, 
s'ajunten a la gàbia de garrins de set . setma
nes, o sigui, el negociant aparentment no té 
mai renocs. Després cercla u a casa seva ja s'ho 
troba. 

La conformació dels garrins té la seva im
portància. El millor garrí és el de cos llarg i 
cilíndric, el morro més aviat curt que llarg, les 
potes curtes. Qualsevol garrí de morro molt 
allargat, de costella aplanada i esquena d'ase, 
serà un animal difícil d'engreixar. Així ma
teix tampoc no és recomanable el -garrí curt 
de· cos, és a dir, amb tendència a ésser una bola . 
El geperut i ensellat és senyal de raquitisme. 

Amb la bona conformació no n'hi ha prou 
encara. S'ha de mirar si la femta és lligada, 
si el garrí és trencat, si està malalt o presenta 
senyals d'haver-ho estat, i principalment si té 
socarró. L'aspecte sanitari de l'animal es tra
dueix per tenir el 'pèl lluent. A causa del rè
gim alimentici a què han estat sotmesos els 
porcells o nodrissos, poden semblar d'una edat 

més avançada o reculada. El nodrís de quatre 
mesos té totes les dents de llet, i de sis a deu 
mesos reemplaça els cantons i els ullals de llet; 
els ullals de la barra de dalt cauen primer que 
els de baix. 

El nodrís establat sol ésser més avançat que 
el camper, principalment si aquest últim és de 
muntanya. El camper es coneix pel desenrot
llament de les cames i per la llargària i dure
sa del morro. La peülla del nodrís establat és 
tendra i el morro curt seuse senyals de duresa. 

Per regla general, els nodrissos que es por
ten a mercat solen ésser magres, especialment 
els campers. Aleshores el tronc o cos sembla 
aplanat i gens cilíndric. El comprador en aquest 
cas ha de fixar-se amb l'amplada de la còrpora. 
Tot animal ample, i l'amplada s'apreua per la 
distància de p\lnta a punta d'anca, serà un ani
mal cilíndric. Pel contrari, l'animal estret de 
gropa és mal conformat i no s'eng~eixarà de 
pressa. 

III. - Dues maneres d)engreixa·r) poc a poc i 
de pressa. 

L!engreixament pot començar a qualsevol mo
ment, des de que el porc està desmamat fins 
als vuit o den mesos. 

Si l'engreixament es comença al deslletament 
durant els dos o tres mesos primers no s'abu
sarà dels aliments concentrats (farines, turtós, 
granes), sinó que els farratges verds hauran 
d'entrar en gran part a la ració. El règim ali
mentici en aquest cas hauria d'ésser : matí un 
pinso petit, després un àpat de verd ; a mig 
dia un altre àpat de verd i a la caiguda de la 
tarda un altre pinso d'aliments concentrats. 

La barreja çl.'aliments concentrats podría és-
ser: 

Segones ........ . IOO quilos 
Farina d'ordi .. . IOO » 

Farina de carn .. . . .. IO » 

Farina d'ossos .. . 4 » 

O bé aquesta altra barreja : 
Farina d'arròs . . . roo quilos 
Terceres IOO )) 

Turtó de cacauet IS )) 
Farina d'ossos . . . 3 » 

Els farratges han d'ésser verds : alfals, tre
.fl.e, cols, bròquil, veça i civada. 

Els tres mesos que segueixen s'anirà dismi
nuint el verd i s'augmentarà la quantitat d'ali
ment concentrat. 

La quantitat d'aliment concentrat durant els 
dos o tres mesos primers pot ésser de 400 grams 
diaris, terme mig . Els altres mesos que seguei
xen, és a dir, quan el porc fa cinc o sis mesos 



que és desmamat, llavors pot rebre, terme mig, 
1'700 quilos diaris d'aliments concentrats . Aca
bat aquest període el porc menjarà de la ma

teixa classe d'aliments que el nodrís . 
Vegem ara l'engreixament del nodrís. Si el 

nodrís és sec i prové d'una casa on l 'hagin tin
gut establat, s'haurà de tractar de manera di
ferent al nodrís camper. El nodrís que proce

deix d'una corralina on ha anat força t ip , en 
porta els senyals al seu cos : és més o menys 
gras, de pèl lluent, els peus petits i la juntura 

del travador o pastoral estreta. 
Aquest animal no podrà pas menjar a seguit 

grans quantitats d'aliment concentrat , si no es 
vol que es desgani al cap d' un mes. E l règim 

aconsellable és com el darrer que es recomana
va en la darrera etapa dels garrins, tetünt en 

compte el pes de la bèstia. 
Per tal que pugui servir de guiatge la quan 

titat d'aliments concentrats que ha de menjar 
un animal diàriament, he compost la següent 
taula, resultat de nombroses experiències, fe

tes per nos!J.ltres en «Explotacions porcmes». 

Animal de 20 quilos de pes vm... r'ooo quilo 
30 )) 1'400 )) 
40 )) 1

1 700 )) 

so )) 
6o n 

70 )) 
Bo n 

90 )) 
100 )) 

IlO n 

120 )) 
130 )) 
140 )) 
rso )) 
r6o J> 

170 )) 

2 1000· )) 
21 250 )) 
2

1
400 )) 

2'6oo n 

2'750 )) 
2 1900 )) 
31000 )) 
31 100 )) 
3'200 
3'300 )) 
3'400 )) 

3'soo " 
3'6oo l> 

Aquesta taula es pot aplicar sense cap modi
fi.caci6 en animals de règim intensiu. Però, en 

el cas dels nodrissos caldrà, rebaixar una mica 
la quantitat assenyalada fins al cap d'un mes 
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de tenir els animals, temps que és sufi.cien per 

a observar si els animals s6n o no goluts . 
E ls nodrissos campers solen arribar amb una 

fam que els arbora. Pareu esment. No us dei

xeu portar, en donar-los menjar , per la fam que 
ostenten . S i ho féssiu així, els porcs foren des
ganats abans d' un mes. Cal en aquests animals 
no moure's de la taula indicada més amunt, 
però amb la diferència de deixar-los satisfer l'a

petit amb la quantitat de farratge verd que vul

gum . 
Així que u n porc pesi 90 o roo quilos, con

vindrà donar-li una barreja que podria ésser : 

Farin a d'ordi .. . 
Farina de moresc 
Farina de carn .. . . .. .. . 
Farina d'ossos 

O també : 
Cilindre d'arròs .. . 
Moresc .. .. ........ .. . 
T urt6 de coco 
Farina d'ossos 

O encara: 
Segones 
Moresc . .... . 
Farin a d'ossos .... .. . .. . .. 

40 

55 
5 
3 

so quilos 

40 )) 

lO )) 

3 )) 

35 )) 

6s )) 

3 )) 

La farina d'ossos pot ésser substituïda per 
un quilo de fosfa t tricàlcic . 

Aquestes racions poden donar-se fi ns al final 

de l'engreixament. 
E n resum, un engreixament ràpid exigeix 

una alimentaci6 intensiva com la que s'expressa 
en la taula de les quantitats diàries més amunt 

exposada. Un engreixament fet poc a poc supo

sa clonar menys quantitat d'aliments que els in
dicats en la referida taula. 

IV. - És benPfiCI/rs engrei,"car po1·cs? 

L'engreixament de porcs ·é~ sempre benefi.

ci6s, excepte en els casos de gran mortalitat i 
en els règims polítics com el de la dictadura, la 

YOGHOURAT CONDAL Li assegurarà l'èxit en 
la recria del ramat boví. 

SOL·LJCITI DETALLS I ANAL/SIS A 

~asseig de Maragall, num. 16 Telèfon num. 79254 BARCELONA 
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qual, com tothom sap, imposà les taxes en el 
preu de venda, mentre deixava lliures els preus 
dels aliments, i que després gravà amb deu pes
setes or Ja importació de tota mena de pinsos 
i un dels principals, el moresc, deixà que a 
Catalunya el monopolitzés una sucursal de Ma
drid, els ganade1'0S del R e·ino . A part d'aques
tes calamitats, ·el negoci d'engreixar porcs és 
més o menys bo si es planteja racionalment. 

En la pràctica es .Presenten els casos se
gi.i.ents: 

Primer.-L'engreixador comença per comprar 
garrins. Aquest engreixament pot ésser inten
siu o extensiu en començar i intensiu de mig 
en amunt. Els garrins sotmesos a una alimen
tació concentrada i abundant van bé fins que 
arriben al pes de roo quilos aproximadament. 
Més endavant · perden la propietat de fabricar 
augment de pes amb poca quantitat d'aliments. 
Però, si aquests garrins es sotmeten, fins que 
fan els 100 quilos, a un règim alimentici en el 
qual se'ls obligui a menjar una gran quantitat 
diària de verd, amb poca quantitat d'aliment 
concentrat, aleshores, a partir del pes d~ roo 
quilos endavant, l'animal aprofita millor els ali
ments concentrats i es pot portar sense dificultat 
a 200 quilos de pes viu, cosa molt costosa quan 
el porc des de garrí ha estat sotmès a un règim 
intensiu. 

Segon. - L'engreixament comença amb no- · 
drissos. Llavors si els nodrissos provenen d'una 
casa que els tenien establats, seran, poc més 
poc menys, com els mateixos garrins pujats en 
règim extensiu. Si els nodrissos són campers, 
caldrà sotmetre'ls a un règim intensiu al cap 
d'un mes de posseir-los, dedicant els primers 
trenta dies a un règim de transició, o sigui, 
molt verd, i la meitat primer i la tercera part 
després de les quantitats · d'aliment concentrat 
assenyalat en la taula. 

Quin dels règims assenyalats és millor? Això 
depèn de la naturalesa de l'explotació. Per a les 
explotacions industrials el millor règim fóra 
l'intensiu, si en el nostre país hi hagués el 
costum de matar els porcs quan pesen 100 qui
los en viu. No essent així, el millor règim és 
el que comença per ésser extensiu i acaba in
tensivament. A més, en aquestes explotacions 
industrials és avantatjós reduir el nombre d'en
trades, per tal d'evitar la importació de ma
lalties. 

En les explotacions agrícoles els .serà més 
convenient el règim mixte perllongat . En les ex
plotacions industrials anirà millor el règim in
tensiu, és a dir l'engreixament en quatre o cmc 
mesos. 
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V. - Els co·mptes 

Un porcell de 20 quilos ve a costar unes So 
· pessete~. L'aliment verd que consumirà aquest 
animal, tirant llarg, valdrà unes 40 pessetes. 
Un nodrís que hagi estat alimentat abundosa
ment de verd, l'aliment concentrat que mengi 
serà de gran rendiment. Es pot calcular que 
cada 100 quilos de pins~ produiran 25 quilos 
de pes viu. Per a fabricar el porc de 100 car
nisseres, o 120 quilos, pes net, que és el tipus 
de porc que demana l'escorxador de Barcelona, 
el pes viu del porc haurà d'ésser de r6o quilos. 

Així, els comptes seran : 

Compra d'un porcell de 20 quilos 
s6o quilos d'aliment concentrat a 

38 ptes. els 100 quilos 
Farratge verd ... 
Veterinari . . . . . . . . . 

8o'oo 

212'8o 
4o'oo 
s'oo 

ptes. 

)) 

)) 

ll 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. . 337'8o » 

El preu actual del porc de 120 quilos, a l'es
corxador de Barcelona, és de 3' 55 ptes. el qui
lo, però ací s'ha de descomptar 12 pessetes de 
drets de matança que ha de pagar el ramader, 
més 7 pessetes per la venda, si es fa a comis
sió, més 3 o 4 pessetes que val el transport del 
porc de la corralina a l'escorxador, total 23 pes
setes, que afegides a les 337'8o sumaran un to
tal de 36o'8o pessetes. 

120 quilos de porc a 3'55 pessetes, que és el 
preu actual, importen 426 pessetes. 

Així, tindrem : 

Venda del porc 
Cost del porc ... 

Benefici 

426'oo ptes. 
36o'8o » 

65'2o '' 

Els fems produïts per l'animal equivalen-a 
pagès-sobradament a la despesa de personal per 
a tenir cura del po~c i lloguer de la corralina. 

En el cas de reduir l'engreixament a cinc o 
sis mesos, com en el cas dels nodrissos, l'èxit 
del negoci depèn del preu de compra i de què 
els porcs no s'embafin. La ganància, en cas fa
vorable, és superior en quantitat a la que s'aca
ba d'esmentar, i el temps emprat és tan sols la 
meitat, és a dir, l'interès del capital és doble. 
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Comptem amb els dits i tirem les broques al foc 

E N el número 9 de l'any XIV de la seva 
publicació, corresponent al 15 de setem

bre d'aquest any, AGRICULTURA I RAMADERIA 
va cons1gnar uns nombres que són el resultat 
d'uns cultius de blat a la Cerdanya. Jo aplau
deixo la bona voluntat, tot i no trobar bé aquests 
nombres. No apuntaré pas tot allò que trobo a 
faltar en aquesta incompleta comptabilitat, per 
a no produir un desastre en els resultats en tro
bar pèrdues en lloc de ganàncies . Només vull 
fer la pregunta de si no tenia cap valor la terra 
que comprava, els 49 jornals que formaven l'ex
plotació. ¿No haurien trobat ningú que, posats 
aquests jornals en arrendament, no n'hagués pa
gat unes pessetes, 'p.Oques o moltes, durant 
l'any? Aquestes pessetes i d'altres falten a la 
suma de despeses, segons el meu pensar. 

AGRICULTURA I RAMADERIA ens prega a tots 
els agricultors i ramaders que aportem dades 
dels resultats per nosaltres obtinguts, ja siguin 
beneficis, per a poder imitar, o pèrdues, per a 
estudiar i corregir. 

En el número 8 de l'any X, l'aleshores re
vista AGRICULTURA també féu la mateixa crida 
als agricultors, i el que subscriu, responent al 
convit, ja publicava uns nombres amb els quals 
demostrava com perdia 9'75 pessetes per vessa
na en el conreu del blat, sempre que aquest no 
tingués cap contra durant el curs de la seva 
vegetació, com un eixut o excés . de pluges, el 
boixat, una fredorada, el rovell, el carbó, que la 
pedregada se l'emporti o que la tramuntana l'es
polsi. No comptant amb cap d'aquestes malu
res, jo perdia 9'75 pessetes per vessana, d'acord 
sempre amb nombres de pagès, mai amb nom
bres d'industrial o comerciant. Aquests nombres 
que jo publicava llavors no tenien altra finalitat 
que la d'enfortir els que també havia publicat 
el senyor R. Pané, del Sindicat de Guissona i 
Comarca, sota l'epígraf aComptes de comèrç i 
comptes de pagès». En aquest escrit hom de
mostrava amb nombres que avui encar~ no he 
vist contradits, com ells, a la Segarra, en el 
cultiu del blat tenien una pèrdua de :?47 pesse
tes per collita, i en una extensió de terreny que 
al nostre Empordà foren unes dues vessanes. 
La conclusió d'aquests nombres no volem dir res 
més que és ben sobrera la llibertat que tenen els 
agricultors de fer nombres, o bé sigui de camp~ 
tar, per més que ho facin amb els dits, per a 

després haver de tirar les broq:ues al foc, tant 
com tinguin la 'dèria de no voler associar-se i 
voler sostenir cada u un rei al cos. 

La majoria, per no dir tothom, sempre que 
volen arreglar les coses d'aquest món i els ve 
a tomb de parlar de les subsistències, els tro
bareu que tenen al magí la dèria que el pagès, 
o bé sigui l'agricultor, viu amb gran endarre
riment, cosa que s'aparta de la realitat, puix 
que viu amb gran pobresa per tal com fins ha 
de trametre la seva fillada a servir a casa d'al
tri. Hom argüeix que al pagès ha d'ensenyar
se'l, però no pas en el sentit d'illustrar-li la 
intelligència, sinó en el de moure'l a intensifi
car les seves recoltes, de les quals, pagant-les 
a preus irrisoris , s'aprofiten els negociants i co
merciants per a fer-hi el seu agost a costes dels 
soferts pagesos. 

En canvi, contràriament a l 'opinió de tothom, 
crec jo que al pagès agricultor, el mateix que a 
l'industrial, els que no siguin de llur ram no 
han d'ensenyar-los res. L'única cosa que po
drien i fins tindrien obligació de fer, si és que 
verament estimen l'agricultor per considerar-lo 
necessari per a la vida de tots, fóra el d'asso
ciar-lo, fent que se sindiqués, pér tal que la 
seva associació fos la que li vengués els fruits 
collits per ell, l'agricultor, al qual caldria pro
hibir-li que vengués la seva producció particu
larment, o sigui pel seu compte, per tal d'evi
tar-li així l'hàver de comptar amb els dits i 
tirar després les broques al foc. 

Obligada que fos, per mitjà de la llei, l'asso
ciació dels pagesos, o bé sigui dels productors 
agraris i aquesta associació amb el nom i des
doblament que tenen els sindicats, els quals! hau
rien de federar-se, fóra llavors que aquesta fe
deració de Sindicats donaria valer o preu a les 
privacions i altres sacrificis que fan els soferts 
pagesos en llur treball, avalorant-los els fruits 
per ells produïts en cotitzacions beneficioses per 
al productor, i més encara per àl consumidor, 
ja que els dos es treurien l'intermediari, que és 
el qui els explota . 

Com que tot el fi que persegueix el meu ar
gl:\ment va de dret al caire dels intermediaris, 
vull fer una aclaració, i aquesta és que jo con
sidero inofensius i fins necessaris, durant tot 
el temps que duri el que nosaltres no siguem 
sindicats i ben federats, tots aquells interme-
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diaris que no siguin compradors i sí venedors, 
o sigui , tots aquells que poden fornir-nos ma
quinàries, adobs, insf:!cticídes, llavors de nous 
cultius o noves races de bestiar. 

Realitzada que fos pel pagès agricultor l'as
sociació comarcal i federació de totes elles, l'agri
cultor hauria arribat al temps d'ésser alguna 
cosa; seria força més del que és avui un que 
faci rajols, o del que es dediquí al transport de 
les mercaderies i els queviures que ells han pro
duït , o dels escombrariaires que duen a cap la 
neteja de les ciutats . Tant l'escombrariaire, com 
el rajoler, com el que transporta les mercade
ries, el dia que la seva respectiva associació li 
mana que pleguí en el treball , aconsegueix que 
les ciutats trontollin i que la nació tota en pa
teixi . 

Imagineu-vos, però, per un instant !!efecte 
que produiria - sí el pagès agricultor fos asso
ciat com ho són els altres estaments - sí, en 
un moment donat , la federació manés a totes 
les associacions, per considerar atropellats i poc 
respectats els drets de la pagesia, que fessin 
festa major per tota una setmana, això és, que 
no concorreguessin a cap mercat, que dels ous 
que els haguessin fet les gallines en fessin bo
nes truitades o bunyols, que c!_e la llet de les 
vaques en fessin crema, formatge o mantega, 
que tot el que els sobrés ho donessin als porcs, 
que així també s'aprofitaria, però recomanant 
que fossin ben amables i obsequisos - tal com 
ja en són de mena - envers tothom qui passés 
per llurs cases . 

¿No us sembla a vosaltres que aquesta festa 
major els pagaria de sobres les ciutats amb els 
seus gremis de proveïdors, i el tip de r iure que 
es farien els pagesos quan es t robarien que, · 
sense ells pensar-s'ho, es veurien que són el 
millor del món i el més necessari i estimat quan 
abans era l'avorrit. 

Fet aquest assaig, el pagès esdevindria ric i 
llavors fóra quan necessitaria l'Escola d' Agri
cultura per al seu fill i faria el que fa tot in
dustrial quan el seu negoci rendeix, que tramet 
el seu fill fins a l'estranger perquè aprengui bé 
la · indústria i compra les més modernes maqui
nàries per a poder produir bé, força i barat. 
L'industrial el negoci del qual sigui d'escàs ren
diment, el trobareu que treballa com en temps 

de la María Castanya, amb tots els estris ape
daçats i ple de misèria, fugint-li fins els fills de 
casa, com fan avui - tanmateix amb molt d'en
cert - tots els de pagès. 

Em crec jo ésser un bon testimoni de les 
teories que sostinc referent a la inutilitat de 
totes les campanyes que puguin fer-se perquè 
l'agricultor no abandoni el camp, mentre no 
l'anivellem al mateix pla de beneficis que fruei
xen els altres estaments socials que no fan un 
treball tan necessari per a la vida de la huma
nitat com el que fa el pagès. I dic que en sóc 
un bon testimoni, per ésser jo un propietari que 
visc d'allò que em donen els meus masovers . 

Afavoreix la meva afirmació el fet que no. sen
tint jo egoismes i volent que tothom es redi
meixi i que llur treball sigui remunerador, he 
procurat que tots els fills fadristerns de les me
ves masoveries abandonin la pagesia : l'un d'ells 
és collocat a la companyia dels ferrocarrils i té 
bons avenços i poques fatigues ; l'altre és a l' Ar
gentina i posseeix una fàbrica d'instruments mú
sics, amb els quals fa fortuna; l'altre té una 
gran i pròspera vaqueria a Barcelona; l'altre fa 
el negoci de la polleria a la pròpia capital ; l'al
tre fa de barber .. . Tots aquests nois no han 
d'afeixugar-se tant en el treball com llurs pares 
i germans grans, els quals en seran víctimes, 
si no són a temps a copsar els beneficis de la 
Sindicació. 

I finalment, perquè havent estat jo un mem
bre d'un dels congressos que anualment celebra 
la Federació Agrícola Catalana-Balear, trobant
me en un d'aquests congressos celebrats a les 
Balears i veient l'entusiasme que manifestaven 
els illencs, vaig fer la següent pregunta a una 
personalitat de les més eminents del nostre camp 
agrícola : ¿Us sembla que donarà molt de fruit 
aquest congrés, atès l'entusiasme demostrat pels 
illencs ? La resposta va ésser la següent : Si 
tornéssim d'ací a deu anys, trobaríem sis famí
lies de clatell pel fet d'aquest entusiasme. 

A ben segur que en donar-me aquesta res
posta la dita personalitat sabia prou bé l'inútil 
que resulta tot l'esforç individual, sempre que 
no vagí emparat per la colJectivitat. 

JOSEP SABA TER 
Figueres, Xl-30. 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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Una carta interessant 

H
E~I rebut la següent carta, que amb gust 
transcrivim, però que per voluntat del 

comunicant, no podem donar el seu nom : 

Barcelona, 8 desembre 1930. 

Sr. D. M . Rossell, Director d' AGRICULTU
RA I RAMADERIA . 

Molt senyor meu : Invitat per l'article pu
blicat a la revista AGRICULTURA I RAMADERIA 
del IS setembre, titulat «El conreu del blat a 
Cerdanya» , a continuació tinc el gust d'indicar
li els resultats obtinguts durant l'any corrent. 

Adobs collocats per hectàrea : 
Sulfat amònic .. . 
Superfosfat .. . . . . 
Clorur potassa 

Total 

336 quilos 
420 )) 

84 )) 

Despeses totals (inclús adobs), per hectàrea, 
772 pessetes . 

Blat obtingut per hectàrea, 2 . 222 quilos . 
Palla obtinguda per hectàrea, 3.320 quilos. 

Ordi obtingut per hectàrea, 2.024 quilos, col
locaut el mateix adob i despeses. 

Crec que és de tot interès fer-li observar que 
enguany hem tingut a la Segarra una anyada 
molt desgraciada, les p.luges tardanes en el mo
ment de la :floridura i assecar-se els grans amb 
el rovell, per un costat , i per l'altre la pedre
gada que castigà extraordinàriament els ordis, 
han r tat bastants quilos a la nostra collita. 

De no tenir aquesta fatalitat, és molt pos
sible que· haguéssim assolit els promigs a què 
estem acostumats de· 2 . 640 quilos de blat per 
hectàrea i 3.5 20 quilos amb l'ordi. 

Els promigs que indico són obtinguts a la 
meva finca. Podria citar-li un bon nombre d'a
gricultors que adoben les terres amb r.ooo i 
1.400 quilos de matèries químiques de compo
sició semblant a la que jo utilitzo, i la collita 
sovint els arri ba a 3. ooo quilos de blat i 4. 400 

d'ordi. 

Cas que cregui interessant publicar aquestes 
dades a la seva revista, li agrairé que no citi el 
meu nom . 

A la vostra/ disposició per a tot aclariment que 
pugui interessar-li. 

Seu afm. s . s. 

Incubació • precoç 1 pollastres a per les Pasqües 

U N del molts avantatges que té la incuba
ció precoç és la de què els ous que es 

posen solen ésser fills de gallines bones pone
dores. La gallina que pon per la t ardor, és per 
aquest sol fet, una bona ponedora, és a dir, que 
les palletes que eixiran d'aquests ous tindran 
moltes garanties d'ésser excellents ponedores. 

Ultra aquest avantatge, les palletes nascudes 
pel desembre començaran la posta a l'estiu, èpo
ca en la qual els ous van més cars. 

Però hi ha un altre aspecte de la qüestió, so
vint negligida, que té una gran importància. Em 

refereixo a la producció de pollastres grassos 
per a les festes de la Pasqua Granada, les quals 
solen coincidir amb temps de veda, i per tant 
la caça no fa competència als animals de corral. 

Posant incubades pel novembre-desembre, és 
fàcil d'obtenir pel mes d'abril pollastres de sis 
o vuit-cents grams de pes. Aquests pollastres al 
principi de primavera són escassos . I la prova 
és que no cal portar-los a mercat per a ven
dre'ls . Els comerciants així que saben que a 
una granja hi ha pollastres, cuiten prou d'anar
los a comprar a un preu que sol ésser sempre 
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d' un trenta per cent de més al del pollastre 
d 'estiu. 

E ls pollets nascuts per Nadal no són pas més 
dèbils que els nascut~ per la primavera. Són 
molts els avicultors que han éonstatat que ' du
ran t l'hivern és quan menys maialties hi ha
via en el galliner, particularment entre els po
llets. 

La cr ia del pollastre precoç exigeix, però, cer
tes condicions. En primer lloc, els pollets hau
ran d' instaJ.lar-se en un galliner ben ensolellat 
i de nit poder-los recollir en un local ben ca
lent . Si en la mateixa explotació avícola, durant 
l 'hivern s'iHumina el galliner i es dóna un pin
so a les gallines, no estarà de més que es faci 
igualment per als pollets. Si el nombre de po
llets és important, ja pagarà el tret de donar-los 
un petit suplement de ració cap allà les gen del 

espre, essent el local degudament iHuminat. 
La base de l'alimentació dels pollets ha d'és

ser constituïda per substàncies fortament nitro
genades, verdura i matèries minerals . D'un a 
dos mesos els pollastres poden ésser racionats 
amb la següent mescla: 

Farina de peix 8 par ts 
Farina de carn . . . . . . ro ,, 
Segones . . . . . . . . . . . . 20 

Gèrmens frescos de civada . rs , 
Farina d'ossos . . . . . . . . . . . . ro , 

Aquesta mescla els serà donada en plena lli
bertat, és a dir, que en puguin ménjar sempre 
que vulgu in . 

La ració es completarà amb verdura a discre
ció, degudament trinxada, i dues vegades al dia 
un grapadet de mill, u na a migdia i l'altra al 
vespre. 

En un recó de l 'habitació hi haurà un petit 
munt de sorra. 

Dels dos als quatre mesos la mescla podrà 
ésser composta de 

Farina de peix .. . 6 parts 
Farina de carn .. . ro )) 

Turtó de cacauet ....... . . ro )I 

Terceres .... ..... .. . rs )I 

Farina de civada .. . IS )) 

Ostres esmicolades .. . ro )) 

Verdura a voluntat dos pmsos de gabrillo 
o granes de blat. 

Dels quatre als sis mesos la ració constarà de 

Farina de carn ... ... ... . . . ro parts 
Farina de Morret, o civada 20 )) 

Segones ... ... ... rs )) 

Turtó de coco .. . ... 8 )I 

Ostres esmicolades 8 )) 

Repartir dos pin.-os de blat de moro esmico
Jat o fajol, i la verdura que sigui abundant. o 
oblidar-se de tenir sempre sorra a disposició dels 
animals . 

Amb aquesta alimentació els pollets, per mi
ca desperta que tinguin les facultats de preco
citat i procurant que estiguin calentonets i que 
les potes no hagin d'estar damunt del ciment, 
sinó que a terra hi hagi un bon tou de palla i 
boll, faran una creixença ràpida i es tindrà uns 
pollets a propòsit per a fer-ne la pnmera pes
seta. 

Ja s'_haurà observat que en la darrera fór
'mula de racionament s'ha exclòs la farina de 
p~ix, puix aquesta farina comunica mal gust a 
la carn. 

Si a la granja es té sobres de llet, es pot do
nar a tot temps llet amb pa, o barrejada amb les 
mescles que s'acaben de dir. 

Però tingui's en compte una cosa : les racions 
apuntades són calentes i per tal d'evitar irrita
cions de l'aparell digestiu, és del tot indispen
sable que els pollets mengin molta verdura. La 
verdura, si pot ésser variada, millor. Per ver
dura no s'ha pas d'entendre peles de patata, re
molatxa o carbassa. La verdura que va bé és les 
fulles verdes. Bs en les fulles verdes on es tro
ben principalment les vitamines de creixença, 
com també en els gèrmens de civada. Com se 
sap, la civada germina al cap de vint-i-quatre 
hores d'haver remullat les granes, fins que esti
guin_ empapades d'aigua i posar-les en una ha
bitació. a una temperatura almenys de catorze 
graus . L. GALLI AT 
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El segur de 

L 
A tasca del Sindicat de Cervera, tan lloa

ble en tots els seus aspectes, ve encara 
a refermar el seu prestigi, instituint el segun per 
al bestiar porquí. 

Com que nosaltres creiem que el que realitza 
en bestiar porquí el Sindicat de Cervera hauria 
d'ésser imitat per tots els Sindicats que 'es tro
bessin en comarques de producció o d'engreixa
ment porquí, copiem a continuació el R eglament 
prov isional de dit segur, per tal que els altres 
Sindicats trobin en ell, si no la mostra, el guiat
ge per a l'actuació que recomanem, ensems que 
felicitem els elements directors del Sindicat de 
Cervera . 

Objecte d'aquesta p1•otecció 

Article r. Dintre el Sindicat Agrícola de 
Cervera i sa Comarca, es constitueix una secció 
de protecció i auxili per a l'engreixament del 
bestiar porquí, l'objecte de la qual és principal
ment estimular en quant sigui possible aquest 
important ram de la riquesa agrícola, i aliviar, 
en forma equitativa, les pèrdues que puguin ex
perimentar els associats. 

Condicions generals 

Art. 2 . Solament podran inscriure' s en aques
ta protecció els socis del Sindicat Agrícola · de 
Cervera que posseeixin bestiar porquí, que ho 
sol-licitin prèviament i que es comprometin a 
complir i compleixin íntegrament les següents 
condicions : 

Art. 3. Quedan excloïts de di ta protecció : 
a) Els animals de cria. 
b) Els recent nascuts o <<mamellons)). 
e) Els animals que pertanyin a tractants. 
Art. 4· El Sindicat no indemnitzarà : 
a) E ls danys ocasionats per força major, com 

són inundacions, terratrèmols, guerres, revolu
cions, ·enderrocament d'edificis, robatori, llamps, 
vagues, ças tració o operacions que no hagi au-
toritzat el Sindicat. · 

b) Les baixes ocorregudes per defectes d'ali
mentació, ·mals tractes (siguin de la classe· que 
siguin) , accidents, i totes les que no siguin per 
en fermetats. 

e) Les baixes ocorregudes dins els vi·nt dies 
d'estar assegurat l'animal. 
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bestiar porquí 

d) L'incompliment de qualsevol de les con
dicions establertes en aquest Reglament provi
sional, i les que puguin establir-se en el suc
cessiu. 

Obligacions i drets del socL inscrit 

Art. 5. El soci que vulgui acollir-se als be
neficis d'aquesta secció protectora, haurà de sol
licitar-ho a les Oficines del Sindicat, mitjançant 
impresos adequats, en els quals es farà cons
tar, sota la seva responsabilitat, les dades se
güents, i l'aprovació competint únicament a la 
Junta de Govern : 

· a) Nombre de porcs que posseeix. 
b) A qui va comprar-los, o procedència. 
e) Si el venedor era tractant o si tenia cria. 
d) Temps que fa que els va comprar. 
e) Edat que tenien en comprar-los (àproxi

madament). 
f) Data en què pensa vendre'ls o matar-los 

(aproximadament). · 
En dites ·peticions reconeixerà les obligacions 

que s'imposa, i es comprometrà a complir-les i 
fer-les complir exactament. 

Art. 6 . El soci que tingui animals inscrits en 
aquesta secció s'obliga a no donar-los blat de 
moro (ni en gra ni mòlt) per a la seva alimen
tació, i a no adquirir altres despulles que les del 
Sindicat de Cervera. La comprovació o prova 
testifical d'haver trencat el prohibit en aquest 
article, anullarà els drets de protecció i impedi
rà de poder demanar nòves inscripcions, encara 
que siguin per a nou bestiar. 

Art. 7· Per a l'alimentació del bestiar ins
crit, podrà donar-se-li tot el que es vulgui de 
collita pròpia, sigui en gra o mòlt, així rom 
farratges o desperdicis que no puguin perjudi
car-los, no fent barreges amg gèneres prohibits. 

Art. 8. Donat el cas d'observar anormalitat en 
el bestiar inscrit, el soci s'obliga a fer-lo reco
nèix~r seguidament pel veterinari, i si el dicta
men que donés fos perillós, ve obligat ' a comu
nicar-lo urgentment al Sindicat. 
· Art'. 9· Abans de transcorregudes dotze ho
res de la mort d'un animal, per enfermetat, 
deurà avisar per escrit al Sindicat, i declararà 
aínb consciència les dades següents : Quantitat 
.de terceres que creu ha consumit l'animal o 
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animals morts d'enfermetat, quantitat de te1'ceres 

que té existents, nombre d'animals inscrits que 

li queden, i les observacions que cregui neces
sàries. La comprovació de falsedat en aquesta 

declaració farà perdre el dret a ind~mnització. 

Art. ro. Cap animal inscrit rtcr podrà ésser 

enterrat sense autorització del Sindicat, i que
darà de propietat d'aquesta Societat, la qual po

drà . ~er"ne el .. que cregui convenient. 

. Art. rr. El. soci que tingui animals assegu
rats . en alguna Companyia, queda privat de po
der-los inscriure en aquesta Secció protectora. 

, Art. 12. Si el soci que té animals inscrits i 
en compra de nous o n'engreixa d'altres nascuts 
a cas-a seva, ve obligat a inscriure'ls, a excepció 

~els que indica l'article 3, de manera que no 
podrà tenir-ne d'inscrits i altres que no ho es

tiguin ; si es donés aquest Cqs, es perdn;m tots 

~ls drets sobre els inscrits. 
Art. 13. Pels casos d'epidèmia, malaltia 

greu o mort d'una animal, els socis inscrits es 
proveiran, a les oficines del Sindicat, d'uns im

Pt:esos que hauran de lliurar en virtut de l'ar
ticle 8 (ja sigui personalment o per correu), 

així com també en els casos de venda o matan
ça pel consum, impresos que ve obligat el soci 

à retornar-los al Sindicat, degudament informats. 
De donar-se el cas de no tenir cap de dits im
presos, podrà el soci comunicar-ho per carta 

d\rigida al senyor President del Sindicat de Cer
vera, tot .suficientment franquejat, no essent và
lida l'excusa d'·una pèrdua per correu, la qual 

serà qualificada de dubtosa. D'existir epidèmia 
al poble, encara que el bestiar del soci no n'es

tigui atacat, aquest també té el ò.eure de comu

J?-icar-ho tot seguit al Sindicat. · 
Art. 14. El soci que cobri indemnització es 

éompromet a retornar-la, per si es tractés d'una 
mort intencionada o d'algun dels casos referits 

en els articles 4 i 6, o falta d'altres condicions 
d'aquest document. 

Art. 15: Quan un animal inscrit deixi de per
tànyer al soci titular, quedarà fora de proteéció, 
~ixí com també la duració de les condicions es

tablertes quedarà sense efecte quan en algun dels 

animals inscrits es compleixi l'article 3, i en cas 
de mort, puix en posseir-ne de nous, ha de fer 
nova inscripció, en compliment de l'art. 12. 

Art. 16. En el cas de defunció d'un associat 
els seus . hereus conÜnu~ran amb les mateixes 
obligacions i drets. 
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Art. 17. Després de la publicació d'aquest Re
glament provisional, la ignorància d'algun article 
no excusa el seu compliment. 

D_1'ets i obli,~aciòns de la S ocietat 

Art. 18. El Sindicat de Cervera es reserva 
el dret d'inspeccionar sempre i quan vulgui el 

bestiar assegurat, i el soci s'obliga a donar tota 

mena de facilitats. 
-- Art. 19. El Sindicat de Cervera podrà exigir 
la v_à.cunació del bestiar que consti inscrit ; el sè
rum o vacuna ne~essari el costejarà la Societat, 
i els honoratis del Veterinari, si en cobra, els 

pagarà el soci, així com les altres despeses. 
Art . 20. El Sindicat de Cervera es reserva 

el -dret de fer les averiguacions que cregui con
venients ; en el cas de mort podrà nomenar pè

rits, investigadors, ho1p.es bons, etc .. 
Art. 2r. . En cas de mort, per enfermetat, d'un 

animal inscrit, el Sindicat de Cervera retornarà 

el valor real de les terceres consumides i en la 
part proporcional que correspongui a dites bai

xes, te~int en compte el consum de les baixes, 

qu~ h~ d'estar amb relació directa amb el temps 
que ha durat la inscripció. 

Administració 

Art. 22. Els auxilis d'aquesta Secció de pro
tecció · pecuària es fan extensius als socis coope
radors, sempre que donin compliment a l'art. 2. 

Art . . 23. La falta d'alguna de les condicions 
expressades, per part del soci, i qualsevol acte 
de mala fe que s'observi, implicarà l'anullació 

de tdts els drets a indemnització. 

Art. 24. Funcionant aquesta Secció protec
tora i fomentadora de la cria del bestiar porquí, 
com a cosa anexa al Sindicat Agrícola de Cerve

ra i sa Comarca, es reconeixerà com a autoritat 
la Junta de Govern per a tots ·els casos detallats 

en aquest Reglament provisional, i els que no 
hagin estat previstos ; podrà introduir les refor

mes què la pràctica aconselli, així com també 
tancar el termini d'inscripció quan ho cregm 
convenient. 

Art. 25. Quan un soci no estigu-i conforme 
amb la resolució de la Junta de Govern, podrà 

recórrer a la Junta General, i el que aquesta acor
di no tindrà àpellació·. 

ELS NOSTRES I,ECTORS JA ES FARAN CÀRREC QUE EL RETARD AMB QUÈ S0RTÍ EL NÚMERO DEL MES PASSAT I L'AC· 

T AL ES DEGUT A LA VAGA n'IMPRESSORS QUE DURÀ CINC SETMANES. RESTABLERTA LA NORMALITAT AGRICULTIJRI\ 

I RAMADERIA SORTIRÀ AMB LA DEGUDA PUNTUALITAT. 
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Una comunicació molt divertida 

E L senyor Jaume Guinjoan, president de la 
Secció de la propietat rústica i urbana del 

Foment del Treball acional, ha enviat un es
crit al senyor President de la Diputació de Bar
celona, en el qual es diu que els governs no han 
volgut fer mai cas de la Secció que presideix el 
senyor Guinjoan. Trobem que en això els go
verns han estat encertats. 

Després diu que ha rebut una carta del cap 
del Servei de Camps i arbres fruiters de la Di
putació. Per la nostra part ignorem que existeixi 
cap en dit Servei, però el que sabem és que 
s'està preparant, o potser, ja han sortit les bases 
de concurs per a aquesta plaça. 

També manifesta que els Consells de Foment 
i Cambres agrícoles els han hagut de dissoldre 
per inútils. Però que el Consell de Foment d'a
questa província ho feia molt bé. o obstant, hi 
havia en aquest Consell de Foment algunes per
sones que ho tiraven tot enlaire i per aquesta 
raó creu el senyor Guinjoan que la Diputació ho 
farà molt malament. 

Si el senyor Guinjoan no s'explica més clar, 
no sabem veure la lògica enlloc. Si les Corpora
cion~ agrícoles ho han fet malament, això no pot 
ésser raó perquè la Diputació no realitzi una 
tasca excellent. 

Ara, la Diputació, ¿aquesta bona tasca la rea
litzarà? El senyor Guinjoan creu que no, basant
se en què el Departament d'Agricultura està em
motllat amb el que existia en la Mancomunitat. 
Ja em permetrà el senyor Guinjoan de dir-li que 
entre el Departament d'Agricultura de la Manco
munitat i el de la Diputació hi ha un món de . 
cliferèñcia. De la constitució i possible eficàcia 
agra-pecuària de la Diputació ja li contestarà, si 
vol, qui l'hagi organitzat, o qui hi estigui iden-
tificat. -

El que ens interessa a nosaltres és posar els 
peus a rotllo a qualsevol senyor que digui qu~ la 
labor - agrícola i ramadera de la Mancomunitat 
no fou profitosa. I ens int~r~s-~~ perquè, en pri
mer lloc, creiem i seguim creient que fou l'obra 
més intensa i extensa que registra la història de 
la Península. · I a més, ens interessa particular
~ent, perquè nosaltres fórem un de tants que 
contribuírem a la seva organització i realització. 
Diem un de tants, perquè en la Mancomunitat 

regnava una sana democràcia i eren consultades 
totes aquelles persones que per la seva experièn
cia o el seu saber podien millorar els projectes 
que s'estudiaven. Si la Mancomunitat, en lloc 
d'escoltar a persones de ·prestigi, hagués actuat 
en forma absolutista o dictatorial, de segur que 
l'obra del Departament d'Agricultura hauria es
tat un cent-peus . Però la Mancomunitat va tenir 
la sort que les persones que la regien, amb tot 
i ésser molt- competents, tenien tantes ganes de 
fer-ho bé, que no es dolien de consultar amb 
qui podia aconsellar-los, malgrat que aquestes 
persones fossin d'altre partit polític o es cregués 
que hi pertanyien . La qüestió essencial era l'obra 
Óeú !eta ; no les persones que en donessin l'orien
tació. 

El senyor Guinjoan, malgrat la divulgació de 
l'obra agra-pecuària de la Mancomunitat, es veu 
que encara no n'està enterat. I com que nosaltres 
la trobàvem excel-lent, ens plaurà fer-ne un petit 
memoràndum, afegint-hi algunes coses que esta
ven en p~ojecte i que indúbtablement s'haurien 
realitzat de no haver esclatat la pesta de la Dic
tadura. 

En l'Escola Superior d'Agricultura es donava 
I 'ensenyança eu tres graus : el grau superior, que 
comprenia la carrera d'enginyer agrícola, amb es
pecialització obligada; segon, el grau de tècnic 
agrícola, ensenyament elementa1, propi per ·a fills 
de petits propietaris ; tercer, ensenyança postal. 

Per tal que l'ensenyament fos complet, la Man
comunitat adquirí la finca de Caldes, on els alum
nes havien de realitzar pràctiques de totes menes. 

Però, aquesta finca ~avia de servir per a dues 
coses més : p_er a capataços i per a instaJ.lar-hi 
l 'Escola Superior de Zootècnia. L'ensenyança per 
als capataoçs hauria estat curta, però intensa. 
Els minyons aspirants a capataços havien d'ésser 
fills de pagesos i majors de setze anys, per tal 
de contribuir als treballs de la finca . 

.L'Escola Superior de Zootècnia hauria estat la 
forñal de la· veterinària futura, és a dir, no el 
tècnic que adoba una màquina· que s'ha espatllat, 
sinó el fabricant de màquines ; l'elaborador de 
tota mena de productes animals i d'animals · per.:
feccionats . 

A ~és, l'Escola . Superior d' ~gricultura en
viava ·pensionats a diversos llocs d'Europa i 
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Amèrica i al mateix temps cridava à conferen
ciar o realitzar petits cursets, els professors es
trangers de més anomenada. 

"Els Serveis Tècnics eren en realitat un cos de 
professors ambulants. En els pobles donaven 
conferències i cu~sets amb d~most~acions pràc
tiques. Cada lliçÒ era resu-mida en · un · ·:fullet. 
Aquests Serveis tenien camps experimentals de 
terra campa, vinya i olivera . Ensenyaven de po
dar' yit~ificat, fer mantega i f'ormatges';· combat~è 
les ·.ma:lalties dE; les plantes / etc~: . Organitzaven 
Sl.ndicats i rebi ei-i cons"t:tltes · ~rals ~-i ·escrites a tot 
arreu· on es -trobessin. Els ·serveis de · R.a.made
ria tenien cura de l'organ ització' de concti'rso'sÏ 
durati.t els- quals cada u11-. d'él-ls- ···er-a U:na- ll'içó 
viva, uri- estimul i un progré~. ·Una see·ció es
tudiava les malalties noves o ' de . aifítil tracta~ 

ment. Un Institut dé mecànica cirra~a :de .tot el 
referent a maquinària i realitzà un concurs a 
Lleida, que tingué molta ressonància. 

Hi havia encara el projecte d'adquirir propie
tats, unà a cada comarca, a l'objecte _que ser
vís d'explotació model i d'enseny~nça temp01:al. 

·Tamb~ estava en estiJ<:!i r=l segur gen_eral :de 
tot' eL bestiar de Catalm~ya.· .. 

EL que realitzà la 1\!l:aqcomunitat i e! _, qw~ , pe~

sava_. fer resultava . ~ot p)egat .. un pla org_~nic _i 
complet: osaltres igno:¡;em que altr~s :països ~! 
tinguessin millor, i que a hores · .d'ara .l'ha-gin 
~upe~at. , .. - - . - - . - . 

. .• . I • • , , . 

·com -que el _,SeJ.lY?r .G.uinjÒan· ei' troqa t3:n ma-
laJ,nent i nó~altres ~-0 c~n.ei~~m ~1 se~·, i,qile" fa= 
ria. d favor . ·d'ewliéar-~o-s-èl?_. A'-nosà1tr~s ·~~m
Pre ~ns ~ àgr~d~-- çl'apret1die·~ /. ~~~ ··: · ~ · ~ 

El séú.yor Guinj6an en el .sèú è.scfit; ··aïu-:U'úi 

cosa gue no és certa, i que passem a traduir : 
«Cal que---es --v~g1 ~pri~~nt · el burÒcrata, éiúè -sols 
cerca en la nòmina l'ascens i la jubilació, cosa 
q~e : avui .constitueïx :¡a majòt· plaga · que aclapa-
ra ·e] ' contribuen L~> • 

· -El :_ buf-ò¿iata, · en-·. ef: cas · dril • Departament 
d1Agricultura, vol ·dir -el :-profêssciti o· el tècnic-: 
¿ :f:s que el senyor Guinjoan creú' que · pot exis; 
tii una, Escola sense professors; :· o o que \ po.den 
éssei els : pri-l!Jers serise · feina .d'una agè~cia: de 
eollocacion~? ::¿Pen_ sa ~1 senyQr , Guiujoan· que e.Í 
tècil.Í'c _ agríco1a pot· ésser un·· senyQr . que,· no ·pos~ 

sèeix ·altre títol que_elr de propieJ.ari?: L'·hora: _del~ 
afi.ciÓn§lts: ha passat .:· Pe.r a:· J.' ~ns~nyanÇ<J. més -in~ 

. ~ - -
- •• ~· ·- ... I. i ::: 

~:.:._ ·- __ __ ·::: - .· -~ . ..:.. ·. "· - . ..... .:. 
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significant s'ha de menester gent preparada, i 
no cal dir per a l'ensenyament superior. 

¿ :f:s que també ignora el senyor Guinjoan la 
forma exigent amb la qual la Mancomunitat re
crutava els seus professors? 
'1 què és això d'ascensos i de jubilació? El 

~·enyor Guinjoan no ' podà citar ni un sol pro
fessor o tècnic de la Mancomunitat que hagués 
estat ascendit, com tampoc cap que tingués dret 
a\ éss€-r : jubilat. Ofereixo a · la , consideració del 
senyor Guinjoan el meu cas personal. Fa di
vuit anys que vaig entrar professor a l'Escola 
Superior. d'Agricultura. Després vaig ésser cap 
dels Serveis de Ramaderia. · Amb tants anys de 
sèrvèi, .. quants ascensos? Ni un·. Després d'haver 
passat tota . la meva joventut al Departament 
d'Agricultura, quin dret a, jubilació? Cap._ 

.' Però a:ra ve la bona, .senyor Guinjoan. Entre 
la 'càtedra 'de Zootècnia (4_. ooo pessetes), la d'Es
pecialitat ramadera (2 .ooo), i Cap de Serveis 
(6:ooo), em feia , un sou de r2.ooo pessetes .. En 
caure la Dictadura, sembla.va lògic que, haven~ 

abandonat els càrrecs, com feren 135 companys 
per una qüèstio de dignitat o de civisme, que 
se'_m tornés a reposar. Doncs, no, senyor :. m'he 
hagut d'acontentar amb .un càrrec de 4.000 pes
setes . 

-· J a-; veu el senyor Guirijoan que els ascensos- en 
el: .J?ep;rrtament d' Agric11ltura, si per cas -van a 
L'.itJrèv.és-. · -_Quant · a jubilació, no hi tinc absolu~ 
tament cap dret. No _crec que el senyor Guiu
j<:>a'fl pugui pensar que amb 4.000 pessetes es 
pu,g).li estalviar per a fer-se una jubilació. 
. • De ~~ tòtes maneres, . cal ésser previsor i pro: 
c~raf gue quan per vell o inútil m'acomiadin de 
l'Escola el' Agricultura, no h~gi de d~rmir ~1 
C<ttr~r. _ .. I ara . per ara, contra aquesta possibili
tak - l~O "ile tro~at altre recurs que saludar molt 
rdusivament .~1·. Conse11er de Beneficè~cia de la 
Diputació, cada vegada que el trobo, perquè, si 
v.e __ :_el .cal'¿, _erp pug11i asila¡:- amb un cert mtra
mêiJ.t:. 

. ~o crec que el senyor Guinjoan ni els contri
b.y.,~n~ que defei_?.sa, $iguin prÓu avars' per a dol~ 
çlr~'ls el§ cèntims que pugui costar la dispesa 
d'.Ün .asilat,. que. s'haurà · passat fins à. més no 
¡;>ocl~;-:-, ¡_~ cpm · e;pero realitz~r-ho - professan't a 
1 'Escola d'Agricultura _- : .. ~ 

:-:.a.·.: :~.-. . . M. ROSSELL I VILAR 

-f.:.:~ ..::~ .... 
~ ... 

.. ~ 

. EL f!'IL~ÓR MATERIAL 

_·. p,E·.R_ A"' COB E R.TE$ 
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I • 

U -NA MICA· DE TOT 

ELS FEMS HAN D'ÉSSER COLGATS A 
SEGUIT 

Molts pagesos solen tenir el mal costum de 
deixar alguns dies els pilots de ·fems a l'air:e 
lliure, en el camp, cosa que facilita extremada
ment l'evaporació de matèries fertilitzants. 

A Dinamarca han, experimentat en quinze llocs 
diferents els efectes dels fems colgats de segui
da. Per això cada camp ha estat dividit en cinc 
parcelles iguals : la primera, sense fems ; la se
gona, mitja femada, colgant els fems immedia
tament ; les parcelles restants reberen una fe
mada completa, però amb la diferència que en 
la tercera parcella es colgaren els fems al cap 
de sis hores ; la quarta al cap de vint-i-quatre 
i · la cinquena al cap de noranta-sis hores. 

A la collita es trobaren les següents diferèn: 
cies : la parcella de mitja femada colgada a se
guit donà un rendiment superior al de la par
cella que havia rebut una femada completa i en
terrada al cap de noranta-sis hores. 
· A més, en tots els quinze camps on es realit
zà l'experiència, comprovaren que les parceJ.les 
tercera, quarta i cinquena eren inferiors en pro
ducció a causa d'haver deixat evaporar els prin
cipis fertilitzants. 

Caldrà, doncs, no deixar pilots ni fems es
campats. Així que els fems arribin al camp, 
colgar-los el ~és prompte possible. 

AMPOLLES DE PAPER PER A LA LLET 

En un raport de Sheffield Farms Company 
dels Estats Units llegim que per a la distribu
ció de llet fresca s'utilitzen les ampolles de pa
per. Aquesta Companyia utilitza diàriament so 
milions d'ampolles, i la ciutat de Nova York en 
consumeix 42 milions setmanals. 

L'ús de les ampolles de paper permet econo
mitzar personal i espai, puix que totes les ope
racions de recollida d'ampolles i neteja de les 
mateixes queda del tot suprimida. A més, la 
llet en ampolles de paper es conserva molt bé. 

Aquestes ampolles es fabriquen en el matei~ 
lloc · d'embotellar la llet, i són fetes per: très mà-·· 
quines. Una que talla el paper~ la segona unta 

el paper d'un producte especial a base de cera 
o resina parafinada i ac~ba la fabricació de l'am
polla, i finalment, la tercera màquina emplena 
i tanca l'ampolla. Aquestes tres màquines en
~lesteixen mil ampolles en una hora. 

A Barcelona, la casa Sagarra ja fa alguns me
sos que utilitza l'ampolla de paper. Dintre poc 
temps una important vaqueria de prop de Parí,:; 
introduirà _el sistema a la capital de França. 

CARN DE CA VALL 

En tot Catalunya només dues poblacions con
sumeixen carn de cavall : Barcelona i Figue
res. A Barcelona es comprèn que es mengi aques
ta carn pel gran nombre d'estrangers que hi- ha. 
A Figueres foren uns gitanos, que en gran nom
bre hi anaren, llavors de la guerra europea, els 
iniéiadors del consum de carn de cavall. 

A França el nombre de cavalls sacrificats per 
a la carnisseria puja a 30o.ooo caps cada any: 
A París se'n consumeixen més de so.ooo . 

. És d'ol)servar que les carnisseries de cavall 
sols es troben en poblacions industrials. Els pa
gesos han refusat sempre aquesta menja. 

PER A CONSERVAR LES PATATES 

Una de les maneres més senzilles que hi ha 
per a conservar les patates és la de tractar-les 
amb calç. La calç no fa pas com el sofre, que 
endureix la polpa i les trumfes són quasi inser
vibles per a cuinar-les: 

En primer lloc es fa una tria ben feta de les 
patates bones i dolentes . Només es poden con~ 
servar les bones, és a dir, aquelles que no tin
guin cap ferida i que siguin al mateix temps ben 
sanes. La calç pot ésser la mateixa que serveix 
per als usos de la vinya, o sigui la calç ordi
nària; la dosi serà al r per roo. S'ha de procu
rar que totes les patates quedin ben calcinades. 

Després s'amuntegaran, però només a una al
çada de trenta centímetres. Abans del bon temps 
es tornara a fer una tria i les bones es tornen 

-- a ~alèinar. - D'aquesta· m;ner~ les pat; tes es guar, 

d~n bé fl_ns a l'abril o maig . . 
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NOTICIARI 

SI S CO FEREKCIES D'ADOBS 

La Societ.at de Química de Catalunya ha organitzat 
per l'actual mes de desembre sis interessants con
ferències sobre a~obs, el descabdellament de les quals 
encarregat a entesos especia)i stes sobre cada tema. Aquest 
curs serà format per les : is conferències següents: 

. I. Adobs potàssics, per E lies Bartos, ex-cap de fa
bricació de «Mines de Potassa de Súria, S. A. » 

H. Adobs nitrogenats, per F rancesc Hernàndez i Gn
tiérrez, D. I. Q i P. Q. 

Ili. Adobs fosfatat , per Josep Maria Solé Carre
res, E. I. 

IV. Acció d 'altres elements sobre la terra, per A. 
Julià Sauri, D. T. Q. 

V. L 'economia dels adobs, per Llu ís Ferrer Jau-
me, Eng. i Prof. 

VI. Productes antiparasitaris, pel Dr. Josep Estale
lla , Dr. Ci . , Prof. a I 'Institut de Tarragona . 

Les dues darreres conferències tindran lloc al local de 
I 'I nstitut 4grícola Català de Sant Isidre. 

Ciència , revista catalana de Ciència i Tecnologia, pu
blicarà el text íntegre de les conferències esmentades, 
en un número especial. Tenint en compte que per I 'in
terès dels temes anunciats, seran molts, especialment 
agricultors de fora de Barcelona, que s'interessaran a 
posseir l'edició d 'aquestes conferències , la S. de Q. de C. 
i la Redacció de Ciència, preguen a tóts aquells que de
sitgin rebre 'n exemplars, que es serveixin formular amb 
temps la corresponent demanda a la Redacció i Adminis
tració de Ciè ncia, València, 222, entl. , Barcelona. 

DEPAR1'AMENT DE '.rECNICA I PRACTIQUES 
AGRICOLES DE LA DIPUTACIO PROVINCIAL 
DE BARCELONA 

D!lsprés d'un breu període d'ordenació i orientació, 
s'ha reprès la feina encomanada a aquest Departament, 
continuació, a la província de Barcelona, de la que per
tot Catalunya varen començar a fer els antics Serveis 
!I'ècnics d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya . 

Pensant amb la gran obra acomplerta per aquells Ser
veis de bona memòria, obra estroncada dura.nt set anys 
i mig de silenci i inactivitat, i posant esment en la 
importància que per a la consolidació i desenvolupament 
de Iu vida econòmica dels pobles tenen els interessos de 
la pagesia, més que m és una pagesia lliurada a una ex
plotació intensiva i una producció preeminent en gairebé 
la totalitat dels seus elements productius : fruiters, terra 
campa, vinya, bestiar i boscos; la Diputació Provincial 
de Barcelona, en la mesura de les seves po sibilitats ac
tuals, i per tal d'atendre les necessitats més urgents i. 
de major importància, ba establert de moment .els se
güents Serveis afectes a aquest Departament: 

Servei do Ramaderia. - Consultori, Concursos de bes
tiar, Conferències d ·en ·enyament, Laboratori de malal
ties dels animals, Laboratori d'indústries pecuàries, pu
bli cació de fulles volants i llibret de divulgació, etc. 

Servei de Vitivinicultura . - onsu1Lori, Cmsets am
bulants i conferències, Ajuda tècnica u Sindicats i Ce
llers Cooperatius, Publi cació de !ullets divulgadors, Es
tudi i t ractament de malures vitícoles . 

Sen;e i de Uamps i Arbres fmife-rs. - Consultori, Cam
panyes de divulgació, Cur ets, Con:ferèncie , ampanyes 
de demostració, Coureu, .,. Esporgades, Empeltades, Ense
nyament ambulant, Ajuda a Sindicats i Cooperatives 
fruiteres i oleícoles, E . tudi monogràfic de conreus, Llui
ta patològica, Publicació de fu llets divulgadors i mono
grafies e pecialitzades. 

ervei de Selvicultnm. Con ultori, Repartiment de 
llavors forestals, Campanyes de divulgació, Cursets i con
ferències, Indústries :forestal , Sistemes de carbonització, 
P reparació d 'aglomerats i comprimits, Establiment de 
vivers, Publicació de full ets i fulles divulgadors . 

Lnboratori d 'Assaigs i Anàlisis. - Assaigs i anàlisis 
refe rents a terra de coureu, anticriptogàmics i insectici
des, vins i derivat·, adobs, .olis, granes, aliments per 
I 'home i pel bestiar, llets i derivats, Cooperació a les 
campanyes ambulants . _ 

Ultra la tasca assignada a ciida Servei, aquest Depar
t.ument tindrà. cura de reprendre l 'aportació a l 'estudi 
de la Tècnica agrícola cat.alana, com és ara la recerca i 
determinació de races, vatietats i llurs modalitats d 'ex
plotació o conreu, i de continuar aportant la. · seva. con
tribució al coneL-;:ement veritat de la nostra economia 
agrícola i ramadera, completant i rectificant , si cal, I 'es
t nd i i inventariació de les zones de cada conreu a.gríco
là o explotació pecultria, valor de la producció i con
sum, etc. 

Finalment, aquest Departament es proposa reprendre 
d 'una manera directa i eficient la relació personal o 
tècnica amb les altre · entitats i centres professionals i 
tècnics semblants, nacionals o estrangers, preferentment 
aquell que, identificats amb !"esperit de treball i con
vivència. dels antics Serveis Tècnics Mancomunals, i ca
pacitats ·de l 'alta missió que els era. encomanada., coHabo
raran eficaçment, contribuint a I 'encert de llur actuació i 
a la magnitud de I 'obra realitzada. 

Espera, doncs, aqu st Departament la coHabonwió de 
tots aquellS que puguin aj udar a complir els fins abans 
esmentats, a I 'ensem que ·_'ofereix a entitats i par
ticulars per a sati fer la níissió que li és' en~omauada. 

UNIO, DE SINDIC.A.1\ 

S 'e tan fent treballs per tal d'aconseguir la cons~itució 
d 'una veritable unió entre tots e1s Sindicats Agrícoles 
de Catalunya, que més tard s'hauria de fer e:¡.-tensiva. a. 
tot Espanya, ajuntant en una sola entitat tot els in
dicats, tant de viticultors com de bladers, lwrtolan , 
frui teraires, etc., per a posar-se en relació i contacte 
mutu, ja per a ajudar-se mútuament, ja per a defensar 



el interessos comuns a tots, i en resum per a consti
tuir un front tiOIC sempre que les necessitats de l'agri
cultura en general i de l'agricultura organitzada ho de
manin. 

Durant aquest mes de no•embre e tindran reunions, 
en diumenge uces iu , n Lleida, Girona, TarragonÏi i 
finalment a Barcelona per a tractar de la· manera · de 
portar a cap aquesta idea que considerem qua i de pri
mera necessitat adoptar. 

De convocar a la provincia de Lleida tindrà cura el 
'indicat Agrícola de Cervera i sa Comarca. 

De la de Girona, el indicat Oleícola de La Garrotxa 
de· l 'Empordà i el Sindicat d'Espolla. 

De la de Tarragona, la Federació Agrícola de la Con
ca de Barberà i el Sindicat Agrícola de Vilarrodona. 

I de la de Barcelona u 'estan encarregats el nostre 
Sindicat de Martorell i la Federació de Sindicats Agrí
coles del Litoral, que resideix a Vila ar de Mar. 

, i aqueta idea s'obre camí entre tot · el. indicats 
Agrícoles, es podria fer molt bona fe ina favorable en tots 
sentits, no solament a cada un dels Sindicat en si, 
sinó a tots els associats en general, i tant se val a tota 
I 'agricultura, car hi ha molts interesso<; que són comuns 
a totes les branque de la mateixa. 

1 ò HI HA RES DEL QUE S 'HA DIT 

Ha circulat la nova que una poderosa empresa de 
ova-York tenia el projecte d 'establir una refineria deJg 

nostres olis a la gran ciutat nordamerioana . 
Sembla ésser oert que s 'havien entaulat negociacions 

per alguns importadors d'oli d'oliva als Estats Units i 
que el moviment d'operacions ascendiria a mil milions 
de dòlars anuals; però aquests últims dies hau h·aca sat 
les negocitwions , pui..--;: que, tal oom es volia realitzar el 
contracte, representava un vassallatge per a la nostra 
producció, que, donada la importància de la nostra 
oli vareria, podia revestir oarà.oters poo menys quE¡ de co
loni tzació. 

No ignorem que el nostre pals produeix les dues ter
ceres parts de l 'o E d'oliva de tot el món. La darrera 
collita fou de 6.600 milions de quilos, i el control que 
sobre tan important riquesa volia fer-se , no va semblar 
regular als negociadors espanyols, tot i oferir-se una 
suma de milions fabulosa. 

CONCURSOS RAMADERS 

Organitzats per la Cambra Agrícola provincial de Gi
rona, s'han celebrat els Concursos següents: 

AGln:cULTURA ·¡ '1UMAD!1UA 

E l de Puigcerdà 

Amb tot i que el di a assenyalat no era ni festiu ui 
dia de mercat ni fira, a Puigcerdà e· reuniren m és d'un 
centenar de bòvid · de les tres raoes admeses a.l con

- urs-, és a di~·: ·· ui sa i bolande a, de raoes lleteres, i raça 
pals .o catalan~, dels quals més de dues terceres parts 
eren de la raça primerament oitada, o sigui de. la suïssa, 
amb dotze o tretze toros i formosíssimes vaques de pura 
raça, de ta l manera que el Jurat hagué de partir el 
premis assenyalat i donar a la raça suïssa els que ba
vien n ·enyajat per '' la raça país que quedaren deserts. 

I .. és que a més d'haver-hi a ·Ja ·comarca una ja tra
djcional , nfi (\ ió a la recri a de vaques suïsses, l'esforç que 
pcisaren · eh; elements ï nflu ents de Puigoerdà per t al que 
·el oonCJirs fos ben concorregut, fou ben di gne de tenir-se 
en cori1pte. ExceHiren en dit treball , 1.1ltra les autori 
tat;; de Puigcerdà, els dos veterinaris looals i sobretot 
l 'inspectór d'higiene pecuària de la frontera, senyor Ruiz , 
i els membres de la Cambra Agrícola de Puigoerdà amb 
el enyor ~l.'l]riera al daYant, demostrant amb això no 
. ols que la comarca de Puigoerdà sent ~es qüestions 
ramaderes, sinó que els conouxsos són un èx it si a més 
aê l'existència de In r iquesa ramadera hi ha homes 
oapaoitat per a comprendre I 'esforç que I 'organització 

-dels . conc ursós represe nta . 
Els premis concedits foren : 

Qc mça, suïssa : 
Primer premi, a un toro Cie' Jose¡J Maria, Mata .. 
Segon premi, a un toret de J onn Arbós. 

·-- Vaques premiades, les de Ramon Ross<.Jll, Sebastià Pu ig, 
Ramon Casanove. , Joan Naudó, Josep Maria Mata, Fran
_cesc Rossell, Francesc Bertran, alvador Abart i Josep 
Tu riera. 
De raç(¡ holandesa : 

·un toro de Franoe ·o Bertrl1J1. 
Vaques de Ramon Avellanet, Pere Oliu , Joan Casano

ves i Franoeso Bertran. 
. De raça paJs : 
· Un ·toro de Josep Blanqué. 

._ Vaqi.les de· Pere Tort, Pere Costa, Francesa Rossell ·j 

Pére Jubés. ' 

EL cle Sa11ta Co1oma cle Famés 

Va celebrar-se al looal del Sindicat Agrícola, amb l'as
sistència del diputat provincial ponent d 'agrioultma, se
nyar Iglésies, oom a membre del Jurat . La interrupció 
que han sofert els concursos amb les disposicions de la 
Dictadura suprimint el Consell de Foment que els or
ganitzava, fou , sens dubte, I !Jo causa que fos fluixa la 

·ço;wurrència per manoa de preparació dels pagesos i avi-
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cuitor~, i que la quulilat dels lot~ presentats de races 
groga i blanca del pals :fo~, tarnb ·., defi cient. 

Var:en concedir-se per a est ímul do l'avic·~llura , nu 
obstant, els següents premis : 

Raça blanca; Joan Cornellit, l •' rancesc ltisra, Lorelu 
Solà, Ramon Auladell, Joac1uim Johé i Antòuia Corb\· 
cans. 

Rac;a groga : J oau BoLer, l:rancesc Riera, l!:nric :Mas~a · 
neda, Dolors Ripoll , Joan Comellà i Carme Clapé;; . 

El de Torroella dc MO?Itgrí 

Contrasta aquest concurs amb els anterior: eu què la 
concurrèncitL era selecta i nombrosa i per ell s' interes
sava ·la població. Hom record1t els treballs que. feia el 
desaparegut Sindicat Agrícola , en els locals del qual es 
celebrava, i lamentà tothom ht manca de dit organisme, 
que no té substitut a Torroella. Va celebrar-se als claus
tres de 1 'antic convent, i si bé li notà major qualitat 
en la raça blanca, no hi hagué, com a Santa Coloma, 
la concurrència que l'acte es mereixia. 

Es concediren els premis següents : 
Raça blanca : Pere Ferrer, Salvi Miró, J. Raili·esa, Mar

tí Ferals (dos premis), Serafina Carbó, Mercè Daban , 
Josep Masjoan , Elvira Sàbat, Pere Ferrer i Salvi Miró. 

Ra ça groga: Elvira Sitbat (clos) i J . Haclrr;sa . 

l!Jl el e Oir ona 

Varen pre eutar-se una trentena de lots força escollits, 
tant de raça blanca com de raça groga, i es notà una 
major concurrència que en els concursos anteriors, amb 
la qual cosa es clemostriL que la comarca no viu pas alie
na a l'esforç que els concursos representen. 

Ultra la bona concurrència, ha de fer-se constar, doncs, 
en el concurs de Girona, la qualitat dels lots presentats, 
sobretot en la raça blanca, per bé que en la groga, per 
les dificultats de trobar-la en la seva puresa, foren també 
beu remarcables els exemplars presentats. 

Es concediren els següents premis : . 
Raça blanca: Josep Saló, J. Artigas, P. Agulló, Joan 

Olivera, Lluís Juan, Jacint Butinyà i J. Garai. 
Raça groga: F. Sarsanedes (dos), P. Agulló, Pere 

Girouès (dos), Narcís Esparraguera i J. Bosch. 
En resum, cal persistir en la celebració dels concur

sos, puix, en saber l 'avicultor que periòdicament han de 
tenir lloc, es prepara i selecciona, davant les lliçon · apre
ses en els concll!·sos, 

1 
els tipus millors, i en quant els 

concursos de bestiar boví, ultra la lliç9 de ramaderia 
que representen, ofereixen indubtable estímul al rama
der que davant el dubte de guardar-se un bon exem
plar o bé adquirir-ne un de nou, tindrà la mira d'obtenir 
uu premi que li representi una compensació als seus sa
crificis . 

tlERVEI DE CAMPS I ARBRES FRUITERS 

Pel Servei de Camps· ·i Arbres· fruiters de la Diputa ·ió 
lm estat adreçada la següent éartà als presidents de Sin
dicats i altres assoc i ncions agrícoles : 

«Possiblement tindrà, a hores d'ara , notícia per la 
premsa, de la reorganització provincial, feta per la Di
putació de Barcelonà; dels antics Serveïs Tècnics d'A gi· i. 
cultura de la Mancomunitat de Catalunya. 
· »Encara que la limitació a }¡¡;" província de Barcelona, 
imposada per les circumstàncies i les possibilitats eco
nòmiques actuals, no permeten reprendre amb tota Ja 
seva nmplituq i eficltcia 1 'obra que pertot Cati:thmya vu' 
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ren iniciar els antics Servei~; un desig fervent de re
presa ens empeny a continuar treballant per l'estudi, 
foment i defensa dels interessos de la pagesia catalana 
<JUe els Serv~i: Man0omunals :; 'havien imposat. 

La tas0a, en conjunt, d'aquells Serveis tinguó Ulla gran 
eti.citeia j)erquò respongué , tothora, a una gran realitat. 
Voldríem qu la tascn. que, després de si anys i . mig 
llargs d'interrupció, reprenem, informats per la mateixa 
llei de · diuami me i seguiJJt· directrius semblants, res
pongués a aquell a finalitat. 

»De consegüent,, aquest Servei es proposa establir: 

»Oo nstlltori tec nie, per mitjà del qual tindrem molt de 
de gust a respondre les consultes, indicacions o sugge
riments que so 'ns facin. 

>>Ca111 ps ca;peri mclllal.c i de demostració, els quals in
t.entarau de resoldre el:; temes d'interès científic o d'in
terès local que afectin a cada comarca, per cas: adobs, 
esporga, trsballades, estudi i lltúLa contra les malalties, 
introducció de nove: varietats o nous mètodes de con
reu, selecció, eLc. 

>> Oa11zpanyes de divulgaciu. en forma de cursets 1 con
ferències ·, tractaut · amb preferència qüestions i temes 
d'interès per la localitat, com podeu ésser: la crítica 
d'una producció desencaminada, l'exposició d'una pràc
tica de comeu més ütil i econòmica, la biologia i les 
característif¡ues local. d'una malura i llur tractament, 
etcètera. 

»Ga111panyes de dc111ostració, les quals , partint de fets 
concrets i basant-se, d'ésser possible, en proves certes, 
i millor, resultats obtinguts, intentaran la demostraéió 
pràctica d'unes eiues de conreu, per .exemple, o bé de 
les condicions que deu reunir una bona esporgada, o bé 
ols avantatges d'una empeltada, etc. 

»Ensenyament amb1tlanl., en coHaboració amb els al
tres Serveis del Departament de 1'ècnica i Pràctiques 
agrícoles, tractant conjuntament aquells temes i fent aque
lles pràctiques que siguin objecte dei curset. 

»Auxili tècnic a Sindicats i altres entitats agrícoles, per 
tal de cooperar al desvetllament cooperatiu que caracte
ritza aquests darrers anys de l'agricultma catalana, i 
d'una manera especial la barcelonina, ja sigui estudiant 
el moviment d'ex--portació fruitera i ..oleícola, per exem
ple, o bé facilitant unes dades sobre consum i prod~c
ció que estiguin a l'abast del. Servei, o bé insistint en 
els avantatges que la cooperació pugui reportar, etc. 

»Publicac ions del Servei, sempre que sigui possible, 
fruit d'estudis i observacions personals i directes divul
gant les recerques fetes sobre un conreu o resumint els 
resultats d'una campanya realitzada . 

»Tot fent aquesta tasca, mirarem de no descuidar I 'es
tudi i inventariació de la fructicultura i terra campa 
catalana, començant de moment per la barcelonina i do
nant a cada producció el valor real que li pertoqui. 

»No és pas solament per dir-ho, que per dur a bon ter
me aquesta tasca demanem i desitgem la coHaboració 
de tots, des del mitger i propietari més 1mmil a l'enti
tat agrícola més poderosa, convençuts eom estem que 
solament la cooperació müt.ua pot fer-la reeixir i donar
lï l'eficàcia · necessària per tal :d'abastar la· finalitat ' que 
ens proposem.» 

CONCURS-EXPOSICIO A VI COLA 

'La· raça Praii, ·que tantes discussions ba produit entre 
els tècniós avícoles durant aque ts ültinis temps, i que 
fins fo'u objecte d'una à semblea que tingué lloc el pas
sat mes de maig a Madrid, serà objecte d'un concurs
eÀ--posició, que se celebrarà durant els dies 21, 22 . i 28 
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d'aquest me , al local de l 'Institut Agrícola Català de 
.'ant Isidre, patrocinat per la Diputació Provincial. 

S'adjudicaran premis en metàHic als exemplars selectes 
que es pre ·entin de la di ta raça, la qua.! comprendrà 
galls, gallines, pollets, polles i capons. 

També tindrà lloc una exposició de material avícola 
i d'incubadores. 

Hi ha el projecte de donar algunes conierències, coin
cidint amb la celebració del concurs_ Es confiaran al Ser
vei de Ramaderia i al senyor Salvador Castelló, direc
tor de la Granja-Escola d'Avicultura. 

Hi ha temp per a inscriure 's fins el dia 15 d'aquest 
mes. Es poden sollicitar exemplars del Reglament a lli
Secretaria de l'Tnstitut de Sant I sidre. 

EL VINICULTORS TARRAGONINS 

Els presidents de la Diputació, Cambra de Comerç i 
Junta d'Obres del Port de Tarragona, 1 'alcalde i el vo
cal del Consell d'Economia .1: acional, senyor Gil Vernet , 
han visitat el ministre d 'Hisenda per a exposar-li el dis
gust dels vinicultors de la comarca per un acord de 
la comissió d'Hisenda de 1 'Ajuntament de Barcelona que 
vulnera les restriccions legals en matèria d'arbitris sobre 
vins a base de la seva graduació. 

Amb el mateix fi varen visitar també el senyor Wais 
els representants de la indústria licorera sn el Consell 
d'Economia. 

El ministre ba promès dirigir una circular als dele
gats d'Hisenda perquè no prestin llur aprovació a cap 
pressupost municipal en el qual es gravin 6ls vins amb 
quantitats superiors a les establertes per la legislació 
vigent. 

EN DEFENSA DELS VAQUERS R URALS 

Sembla que dintre poc serà dictada pel ministre del 
Treball una d isposició delimitant la jurisdicció del Co
rnitè Paritari interlocal de Vaquers, perquè sense que 
doni lloc a dubte· ni a interpretacions, quedin separats 
d 'aquest els agricultors ramaders que posseeixen vaques 
lleteres . 

L'Institut Agrícola Català de Sant I sidre i 1 '4ssocia
ció Regional de Ramaders de Catalunya, d'acord i per
fectament compenetrats, ban iet constar davant de la 
Delegació Superior del Treball de Catalunya i ministeri 
del ram la seva protesta davant les pretensions d'alguns 
elements del Sindicat llime, que sense tenir res de va
quers, pretenen imposar llur criteri dins el Comitè Pa
ritari i voler dominar i fe r tributar els vaquers rurals 
per tal que els agricultors vaquers siguin declarats al 
marge del dit Comitè, donant així satisfacció a les jus
te aspiracions de la soferta classe agropecuària, que 
prou en té amb suportar les seves pròpies gavelles per
qu' se n'hi involucrin d'altres que no li corresponen. 

EL DRETS DELS VINS 

El Sindicat d'Exportadors de Vins de Tarragona ha 
cursat comunicacions als ministres de Finances i Eco
nomia protestant dels proposats tributs a I 'Ajuntament 
de Barcelona, d'augmentar l'arbi tri sobre els vins i be
gudes alcohòliques. 

També s'ha dirigit a les entitats similars de tot Es
panya, associacions agrícoles i Ajuntaments de la provín
cia, cridant -los 1 'atenció sobre els perills que a la viti
vihlcultura reportaria de portar a terme aquelles inicia
tives-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

LA PROPAGANDA D.OLI D'OLIVES 

La premsa espanyola ha vingut fent un merescut elogi 
de la campanya de propaganda que dels nostres olis d'oli
va es .féu durant I 'Exposició Internacional de Barcelona. 

'r ot- estranger , en arribar a la ci utat comtal, rebia, el 
dia següent, a I 'hotel on s 'estat.java, una tarja de con
vit per a visitar el Pavelló de I 'oli d'oliva en el recinte 
del Certamen; després, diàriament , continuava rebent de 
la mateixa manera prospectes redactats en el respectiu 
idioma, amb el programa dels espectacles, fulles i lli
brets de propaganda d'Espanya, i també reclams dels 
nostres olis. 

D'aquesta manera van prodigar-se amb molta eficàcia 
milions i milions de prospectes de propaganda d.el daurat 
greix. 

La prova ha caigut tan agradosament, que s 'ha ideat 
un nou sistema de propaganda, a ba e d'uns pitxers de 
receptes de cuina . mitjançant l 'ús de 1 'oli, redactades pel 
professor de cuina senyor Josep Rondissoni, de I 'Insti
tut de Cultura de la Dona. Es conieccionen curiosos es
toigs, els quals són tramesos als negociants d'ultramar. 
El sistema de propaganda promet donar resultats favo
rables si es persi teix eu la seva adopció. 

REPARTIMENT DE LLAVOR DE PI 

El Servei de Selvicultura de la Dip t,~tació de Barcelo
na (Urgell, 187) , prega a totes aquelles persones que s 'han 
dirigit al dit Servei perquè se 'ls guardês una quantitat 
de llavor de pi, que facin passar de seguida a recollir la 
que tenen reservada , del contrari serà lliurada a altres 
que l 'han sollicitada. 

Fins ara , i d 'aquest primer repartiment de les tres 
classes de llavor que s 'ha pogut disposar, pinyoner, pi 
bord (cm-rasco) i insignis, se'n beneficiaran boscos dels 
termes de Sa:qta Eulàlia de Ronsana, Gurb, Sant Cugat 
del Vallès, Centellas, Argentona, Corbera de Llobregat, 
Rosas , Sant Fost dè Capcentelies, Monjos, Cambrils, Al
macellas, Corniols; Sant Celoni, Lloret de Mar, Molins 
de Rei, Selva del Mar, Vallfogona de Riucorp, Collsus
pina, Sant Andreu de Palomar, Sant Sadurní de Noia, 
Raïmat, Sant ·Quirze de Terrassa, Esparraguera, Sant 
Quinti de Mediona, Sant Julià de Vilatorta, Malgrat, 
Badalona, Cambrils, Ametlla del Vallès, Castelldefels, 
Tordera, Granollers, A.lcampel, Terrassa, Sant Pere de 
Vilamajor, Tossa, Campins, Alella, Vallromanes, Montser
rat, Omellons, La Bisbal, Santa Coloma de Farnés, Vi
lanova! i Geltrü, Empalme , Berga, Sallent, Sant Feliu de 
Guíxols, Sant Salvador de Guardiola, Arbúcies , Torre
dembarra , Sardanyola, Ordal, Tàrrega , Miravet, Flix, 
Ametlla de Mar, Tortosa , Sant Joan de Palamós, Man
resa, Conques, Fonollosa, Vallbona, Girona, Matadepera, 
Mura, Horta, Breda, Cassà de la Selva, Prat de Llobre
gat, Pallejà, Subirats, Ager, Mataró, Cabrera de Mataró 
i Cervera-

La Diputació de Barcelona, aprofitant I 'ambient fo
restal qtle hi ha entre els propietaris de Catalunya, farà 
tot el possible per ajudar la repoblació dels nostres bos
cos i crear així una gran riquesa pel dia de demà. 

LA. CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DE L'EBRE 

Darrera.t'neut s 'ha celebrat a Saragossa l'Assemblea de 
la Confederació, la qual ha aprovat el projecte d'obres 
per l 'any 1931; llur import asr.endeix a 78 milions de 
pessetes, de les quals se n'inverteixen a Catalunya o en 
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terres de parla catalana, gairebé la totalitat. Vegeu, 
si no, le següents partides : 

Obligacions cont1;etes. 
Canal d'Aragó i Catalunya ... ... ... ... ... ... 1.935.000 
P antà de Barasona. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.125 .000 
Millores d'ampli ació de recs del canal auxiliar 

d 'Urgell ...... ..... ........ .......... . 
Navegabilitat de l'Ebre, zona marítima 
J dem íd. , zona fluvial . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J dem íd., estudis econòmics .. . . . . . . . . .. 
Servei agronòmic, Canals d 'Aragó i Catalunya , 

Segre, Urgell i Lleida 
Servei forestal, zona del Segre .............. . 

'l'rebctlls a Tcalitza r. 

Pantà de Santa Arma . . . . . . .. . . . . .. ... . 
Pantà de Clua . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Canals de Sagarra i les Garrigues . . . .. . 
Pant11 d 'Oliana . .. ... ... . .. . ........ . . . 
Pantà de Montsant .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Servei agronòmic, Canals d 'Aragó i Catalunya, 

Segre, rgell i Lleid3J . . . . . . . . . . .. 
Servei forestal, Conca del Segre . . . . . . . . . . .. 

3.750.000 
117.000 
113.000 

25.000 

435.000 
195.000 

125.000 
125.000 
200.000 

50.000 
115.000 

155.000 
440.000 

S~n aquestes unes xifres per a iHusionar qualsevol 
prov inciana . En bona doctrina catalana, tot el que es 
reali tzi a Catalunya, moral i materialment, als catalans 
sols afecta. Totes les obres d'irrigació que estan en pro
jecte o en curs en la nostra terra, és a Lleida, i no ha 
Saragossa, on s'haurien d'estudiar i resoldre. Portar les 
coses de Catalunya: fora de Catalunya, no s 'adiu pas amb 
els nostres ideals. 

UNA CONFERENCIA I UN CURSET A MARTORE. 
LLES 

El Sindicat «La Unió», de Martorelles, ha organitzat 
una conferència i un curset . La conferència fou donada 
per M. Rossell i Vilar, el dia 14, tractant de «Les races 
i la cria de porcs». El curset va a càrrec del Departament 
de Tècnica i pràctiques agrícoles, de la Diputació, i es 
descabdellarà així : 

Dia 15 de desembre : «E studi del cep i treballades de 
la vinya», per A. Quixal, cap del Servei de Viti.vinicul
t ura. 

Dia 16 de desembre : «Adobada , podes i malalties de la 
vinya», per A. Quixal. 

Dia 17 de desembre: «Estudi del raïm i fermentacions», 
per A. Qui.xal. 

Dia 18 de desembre : «Sistemes de vinificació i mala]. 
ties del vi» , per A. Quixal. 

Dia 19 de desembre: «Anàlisis i pràctiques», per Lluís 
Guitart, ajudant del Servei de Viti.vinicultura. 

Dia 20 de desembre : «Alimentació del bestiar porquí 
~és adient a la comarca del Vallès», per E. Simó, aju
dant del Servei de Ramaderia. 

Dia 21 de desembre, a dos quarts de. quatré de la tar
da: «La nostra llui ta contra les malures dels porcs», per 
C. R. Danés i Casabosch, cap del Servei de Ramaderia. 

CONFERENCIES AGRARIES A GRANADELLA I A 
BOVERA 

El conferenciant senyor Enric Sala, acompanyat de 
nombroses personalitats, entre les quals 1 'alcalde de Gra
nadella, senyor Francesc Martí, el metge senyor Albert 
Sala, el president del Sindicat Agrícola de Granadella 
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senyor Josep Prunera, el pre ideut de la Societat Verda
guer senyor Lluís Romeu, els germans Lluís, Frederic 
i Joaquim Miquel, ls senyors Lluís Massip, Magí Bal
cells , Baptista Soler, Josep Massip Vendrell, Miquel Vi
dal, Rossend J ové, Ft:ancesc Massip, Josep Escolà, Bo
naventma Vidal, Josep Ferrer i uns vint-i-icinc veïns del 
poble de Bovera, que feren set quilòmetres de camí sota 
la pluja, presidits per l' alcalde de l'esmentat poble se
~yor .Tosep Aragonès, i, entre altres, els senyors Miquel 
·Massip, Bernat Mateu i Marian Prunera, en m ig de 
cert recel i nerviosisme, començà la seva conferència. ex. 
posant als oients el poc que en cooperativisme hem a.van. 
çat des de 1 'època llunyana eu què el malaguanyat doc· 
tor Martí i Julià exposava per allà 1 'auy 1899 , a «La 
Renaixença», com Dinamarca, mercès al Cooperativis
me , hav ia salvat totes les crisis i es trobava, en aquell 
temps, culturalment i , ocialment, a la davantera dels 
pobles. A Catalunya - digué el conferenciant - no hem 
avançat gran cosa; si anés. im a escatir, potser ens tro
baríem amb la dolorosa sorpresa de constatar que, en es
perit , el moviment cooperativista català ha fet marxa 
enrera . 

Irlanda, en canvi, mercès al cooperativisme, aquests 
anys s 'ha redreçat i fins ha canviat, en part, el caràcter 
individualista i antisocial que feieu d'aquell poble heroi 
i màrtir una presa fàcil dels tirans i una víctima eterna 
dels usurers . 

Un home de gran cor, un capitalista patriota, mera
vellat del progrés de Dinamarca, volgué assajar de can
viar--en la. mesura de les seves forces- aquell estat de 
coses tan deplorable. 

A tal fi, fundà una associació cooperativista i com a 
cervell director i ànima impulsadora establí un Institut 
que havia de curar de la direcció de 1 'organització social 
i de l 'endegament de tota la vida camperola . 

Aquell intent noble reeixí plenament, fins a tal punt, 
que ha calgut crear organismes semblants a Anglaterra i 
a 1 'Ulster. 

Remarcà com el cooperativisme havia àdhuc hobat so
lució al problema polític secular de la llibertat d 'Irlan
da. . Abans de la t'l.arrera revolta contra Anglaterra i de 
1 'horrorosa i blasmable lluita fratricida, el cooperativis
me, per mitj à d 'un dels seus homes més eminents , havia 
trobat una manera de resoldre aquell plet de ll ibertat; 
aquella solució, acceptada privadament pels líder. polí
tics , no prosperà per la por d 'aquests d'ah·ontar la im. 
popularitat de llurs partidaris . Ni la guerra , ni la llui
ta fratricida, p.i 1 'animadversió de gran part del món 
suscitada per ~a conducta d 'Anglaterra en aquella lluita, 
la qúal arribà al paroxisme durant 1 'agonia del batlle de 
Cork, qui ofrenà consciençosament el sacrifici de la seva 
vida per tal que aquell patriòtic holocaust fos fructífer a 
la causa de la llibertat d 'Irlanda, arribaren a obteni r un 
resultat tan reeixit com el que propugnava el cooperati
visme irlandès . Irlanda, avui està dividida, la unitat d 'Ir
landa que feia possible 1 perdurable el pla cooperativista, 
s 'obtindrà únicament pel cooperativisme. Hi ha símpto
mes que ho demostreu. Un d 'aquests, i molt significatiu 
per cert , és el fet que el Govern ulsterià, seguint la pres
sió de l'ambient creat pel cooperatiyisme, pensioni dei
xebles a les E scoles agrícoles de l'Estat lliure d 'Irlanda 
i doni ja subsidis a l'organització cooperativista creada 
a Ulster· a imitació i en coordinació amb la I. A. O. S . 
de la Irlanda del Sud. 

A Catalunya eus cal una organització agrària adequa. 
da. Els Sindicats, si no estan enquadrats en federacions 
comarcals, i si totes elies no vau lligades per una confe
deració regional, per perfectes que siguin, no podran rea· 
litzar sinó una part de la ta ca que podríem emprendre. 
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Cul que hi hagi un organisme superior que curi de la 
vigilància del mercat intern i extern; cal que l'ensenya
ment agrari s'ampliï i cul que l'agricultor, a més de 
saber produir molt i bo, so 1 'ensenyi a valorar 1 'esforç 
del seu trebaU. 

La Confederació pot anur inclús a la política el 'e tabli
ment i propagació de productes de marca, fent que 1 'exem
ple del Sindicat Yinlcola d'AleU a no sigui l'excepció que 
fa bona lru regla, sinó el davanter que ha obert un ample 
i folgat camí, per on segueixin els altres Sindicats. 

Als mercats del pals s 'ban de cotitzar els vostres pro
ductes millors amb la marca del Sindicat o agrupament 
de Sindicats. Cal que una vegada organitzat degudament 
es pugui anar amb decisió i fermesa a la conquesta dels 
mercats exteriors,· verquè all! on pot i acostuma a fra
uussar un lJart icular o uu Sindicat, no pot ni deu fracas
sar la Confedemció, r1ue compta amb elements copiosos, 
i el crèdit quo pot oferir 1 'assegurança de poder servir 
al possible comprador. una continuïtat en quantitat · i 
qualitat de producte, difícilment assolible per cap altra 
persono. o corporació . 

Vosa1tre. , agricultor~, heu de tenir ben present el que 
passa o. Fl'anr¡a, ou el~ governs són uns servidors volen
lars o obligats dels interessos agrari:;. Així s'explica, per 
exemple, que en crèdit agrari hagin esmerçat la suma de 
1.750 milions de francs, la major part en terminis a 25 
anys i a interès baix que moltíssimes vegades arriba al 
2 per 100. 

En vo!)aUres con istei.'i: que la vida del pals es corregei
xi; basta només que quan a les ciutats i les agrícoles 
Yinguin propagandistes, sobretot joves , a predicar-vos so
bre qüestions i problemes que més us afecten, el de la 
vo:;tra postergació injusta i deliberadn en lo. vida social 
dol país. 

No fa molt hi hagué qui tingué la ironia de dir que 
per a éser patriota calia abans inscriure 's en un Club de 
futbol, i això es de.·in, potser com un sarcasme, en els 
moments que aquest esport a la nostm terra estava abso
lutament mercantilit;~at. 

Organitzeu-vos i féu de la vostra vida. el programa bàsic 
de la vostra. política, i us asseguro que us salvare.'ll, i per 
escreix ens salvareu a tots. 

Una ovació prolongada ncollí les darreres paraules de 
1 'orador. 

A BOVERA 

L 'endemi1, diada de la Puris ima, per tal de regraciar 
els veïns del poble de Bovera que la vetlla, desafiant la 
pluja i el camí penós, havien assistit a la conferència, 
els nostres ~es de l'Ateneu Regionalista Verdaguer, 
acompanyats d 'una part de l'Ajuntament de Granadella, 
es traslladaren en dos autos al poble de Bovera, on, des
prés de canviar impressions, l'alcalde senyor Josep Ara
gonès féu convocar el poble a la plaça per tal que el 
senyor Sala pogués dirigir-li la paraula . 

Féu la presentació el senyor Lluís Miqueol en breus pa
raules. Significà l'amor als camperols del qui anava a 
fer ús de la paraula, i digue que posessin atenció, per-
què segumment trobarien que•lcom útil. · 

El senyor Sala saludà. des d 'tm balcó la població aU! 
reunida, i els digué que , mancat de temps, només e.ls fa
rin un ¡Jaral:lel entre el cooperativisme i el comunisme, 
perquè veiess in els avnntatges de l'un i els mnls de l'al
tre. 
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El enyor Sala exposa com el maquinisme ha contri
buït a la producció de gèneres en tals quantitats que el 
morcat actual es troba impossibilitat d 'nbsorbir, ço que 
origino. crisis terribles que porten a la misèria milions de 
persone~, com succeeix a Cu ba i ultres països fa alguns 
anys. 

Això és degut principalment a la monocultura, que 
posa els agri cultors a la mercè , primer dels intermedia
ris, L finnlm ent llllS i a ltres es veuen atacats per l'espe
culació. 

Vosaltres, agricultors lleidatan:;, no seguiu nquest camí, 
i això us salva, de molt , que no us tempti mai un major 
profit. 

Amb parrafade breus a:se.nyala els avantatges del coope
mtivisme, el qual porta en si el germen de la democràcia, 
i precisament per això é.· combatut--si bé no directa
ment--pels governants soviètics. Expli C'a le fases d'aquest 
règin1 de cle la revolució a la política de la N. E. P. i 
finalment els resultats del pla quinquelllla.l fins ara cone
guts, els quals, per als agricultors, són fatals . Exposa 
el desig que tenen el · dirigeuts de Moscú d'adoptar una 
política que obligui a un conreu agrícola a base el 'una 
distribució geografica del pals, ¡Jortant a l'extrem la mo
nocultura atL'i:iliada pel maquinisme. 

Aquest sistema deixaria els agricultors russos sense 
cap mitja de defensa. Per a ells no hi hauria sinó la tria 
entre doblegar-se a los exigències del poder ti rànic i in
humà dels Soviets o la mort per inanició. 

Per acabar- digue l 'orador- , no feu massa cas del' des
viament i menyspreu dels inteHectuals. Accepteu-bo pa
r.ientment i que cadascú faci el seu camí. Quant a vos
altres, tinc la seguretat que encara els fareu la caritat, 
de tant en tant, d'ofrenar-los un Verd.:~guer, perquè du
rant mig segle mantingui, amb el seu geni i el brill 
lluminós de la seva glòria, anorreats els nostres detrac
tors. 

Grans aplaudiments premiaren la breu sentida disser
tació del senyor Enric Sala. 

VIDAL I GUARDIOLA A IGUALADA 

D'una conferència del senyor Vidal i Guardiola, eco
nomista de gran prestigi, personalitat que prompte s 'en
cimarà en la política espanyola, extraiem els següents 
paràgrafs¡ 

«Haurem d'estudiar el problema de la repoblació del 
camp. 'l.'ambé, fins en comarques riques com aquesta de 
la Segarra, he vist cases abandonades, pobles di sminuïts 
ert llur nombre d'h abitants. Els homes es troben que 
volen treballar i ban de vèncer totes aquelles dificultats 
oomentades, i si són valents i les vencen, es troben sense 
poder transportar la producció. 

Per aquest problema hem de procurar un 13quilibri del 
treball de l 'obrer agrlçqla . A pagès hi ba gent desocupada 
durant la major part de l'any. Cal prouurar, per tant, la 
implantació de le.s indústries agrícoles que els farien pos
sibles la capacitat de t reball de la nostra tena, sempre 
que. hi hagués. una política econòmica general que 1 'aten
gtté . 

'l.'ambé hem d 'estudiar el problema de la politica indus
trial, encara que hi hagi el proteccionisme de l'aranzel; 
aquestes petites indústries locals no podran sostenir la 
competència d& la de les grans , ciutats, tot i la reducció 
del preu de jornals. 



AGlUCUL'rURA I RAMADÈRIA 

Hi ha també el problema de la ramaderia . Si exami
nem la política agrària d'Europa, després de l 'entrada 
dels cereals ame'l:icans que tan grossa competència han 
fet als cereals europeus, veurem com l'agricultura euro
pea s'ha defensat mitjançant la _ramaderia, avui el millor 
ajut de l 'agricultor . E spanya , podríem dir, que no ha 
estimat l'animal , com no ha estimat l 'arbre, i per això 
tenim el problema de la ramaderia i el problema forestal. 

Cal també estudiar el pro Llema de l 'habitació rural, ef 
qual, a casa nostra, encara ha. de començar a estudiar-se. 
Hi ha hagut una política de cases barates . He vist en 
els pressupostos municipals de les grans ·ciutats grosses 
quantitats destinades a les barraques , que eren, en el 
fons, per al rebuig social per als que no trabnlÍen. Doncs 
bé, no hi ha pas dret que l'"FJ¡;tat abandoni l'habitació 
rural dels que treballen. 

Tot això, tots aquests problemes, exi.geixen una trans
formació administrativa i del pressupost. Per això cal una 
intervenció, i sense aquesta nosaltres consolidaríem la 
nostra desgràeia . En baixar a .. detalls , ens trobarem que 
l'administració resol la majori a dels casos ainb un criteri 
burocràtic , allunyat de la veritat, pre3cindint dels ·fets 
reals també. Per això ens cal i per això hem d'exigir 
l'autonomia com una condició indispensable. 

Si examinem el pressupost també veurem la necessitat 
de fer polí tica, i de fer-ne de debò. Avui no és pas íet 
segons un criteri de justícia. Alimenta molts paràsits i 
abandona mol ts que treballen . Una justa distribució en 
el pressupost sí que farà Lma veritable democràcia. 

Autonomia i democràci a seran el basament de la nova 
política. Això farà dels pobles subjectes de la política i 
no pas objecte, com han estat fins arn. 

EL SR. lVIAYNES, EN UNA CONFERENÇIA A VI

LAFRANCA, PARLA DEL DESTI DEL PALAU D'A

GRICULTURA DE L'EXPOSICIO I RESPON A LA 

QUESTIO DE L'IMPOST DE CONSUlVIS DEL VI. 

En un paràgraf de la conferència, el senyor M:aynés , 
en mig, d'una gran expectació, diu el que, en ordre al 
perfeccionament d 'elaboració de vins i marques d'ex
pansió d'aquests productes, hom pensa fer a Barcelona. 
Parla del Palau de l'A gricultma de Montjuïc. Glossa el 
seu èxit !\ 1 'Exposició passada. El seu èxit-diu-va éss11r 
rotund, un dels més assenyalats. C0mençant per l'edifici, 
una veritable obra mestra que honora els seus autors , i 
per les seves installacions , fins als detalls de la ·seva 
organització. Tant és així- afegeix-que a la Comissió de 
Parcs i J ardins de Montjuïc hem cregut en la convenièn
cia que l 'esmentat edifici es conservi. I divendres ma
tei.'{ vaig tenir la gran atisfacció que s'aprovés un dic
tamen, que jo hi presentava, encaminat a la creació d'un 
Patronat mixt de regidors de Barcelona i de represen
tants agricultors , amb l'objecte que aquell Palau d 'Agri
cultura . erveixi per a una institució permanent a bene
fi ci de la. producció agrícola. Allí podrà haver-hi, per 
exemple, un museu de productes de la terra , mostres i 
exemplars de diverses meues . ro cal dir que els nostt·es 
vins hauran de figurar-hi amb el paper que els pertoca. 
Allí uns tipus s'acararan als altres, unes marques a les 
altres; triomfarà qui treballarà més bé. Podrà haver-hi, 
també, una oficina d'informacions per a facilitar dades, 
antecedents, notes d 'elaboracions , etc, pe-r aicí i per a 
l 'estranger que ho sollic~ti, i no cal dir que el Pened~s, 

per la seva especial sitt1nció, tocant a Barcelona, tindr>~ 
millors avantatges que les altres regions vinícoles d'Es
panya. 

Aspirem a qu s "estableixi allí el centre de contrart:l
cions de· productes agrlcoles de to.t Espanya.... (esrlnt rt 
una ovació xardorosa). 

... I ja veieu, doncs, com Barcelona no és la ciutat 
que endogala, ni el seu Ajuntament no és l'Ajuntament 
que posa entrebancs amb tributs, sinó que es preocupa. 
de les qüestions que afecten íntimament, i de ple, la 
riquesa de les nostres comarque . (Grans aplaudiments.) 

J_,a producció del vi té alts i baixos, com totes les pro
duccions. Té, de tant en tant, crisis que la fan patir. 
A l 'hora de la crisi, tot és mome 's i preocupar-se-'n. Això 
està bé. Un cop salvada o passada la crisi, torna el si
lenci, i de vegades sembla que ningú ja no es preocupi 
dels seus interessos . I això ja no està tan bé. L'actuació 
ha d' ésser permanent, ininterrompuda. La persona que 
representi aquest Districte-sigui de la dreta o de• l'es
querra, d 'una significació o d'una altra: això és cosa que 
a vosaltres pertoca, al seu din-cal que se n'ocupi, cons
tantment., i a favor dels interessos dels uns i dels altres, 
dels. grossos o dels petits, dels de baix o dels de dalt, 
de l'un cantó o de l 'altre . I vosaltres, com a Distriate, 
com a coHectivitat, heu d'anar al dav!l.nt. Vosaltres hi 
teniu dTet. Hi teniu dret i hi teniu deure. Aquest Pene
dès , que ha estat la seu de grans mestres de la vinyà 
i del vi, com són Marc Mir, per exemple, i en Raventós, 
no pot deL'mr d'anar n primera fila. (Aplaudiments.) 

Per acabar, diré quatre paraules sobre allò que us ha
via indicat al començament . Es refereix a la campanyeta 
empresa a base de l 'Ajuntament de Barcelona. Aquesta 
campanya parteix d 'una cosa ialsa. L 'Ajuntament de 
Barcelona no ha acordat res . Unicament jo, com a dele
gat de Finances, -vaig fer fe r una llista de «possibles» 
arbitris a tenir en compte. D 'aquesta llista, les unes 
coses romandran, d'altres desapareixeran, i potser se n"hi 
afegiran de noves . Es cert que. entre aquests «possibles» 
arbitris ·hi havia un capítol relatiu al vi, del qual els 
tècnics creuen que es pot aconseguir un milió més de 
pessetes. - . 

Pe·rò, sigui com sigu i, i tant si aquest «possible» arbi
t ri tira endavant com no, sempre s'entén sobre vins «a 
partir de certa graduació, per amunt ... Aquest «detall~ , 

de graduació és el que el promotor de la .campanya s 'ha 
callat «piadosament». 

I quan ha vist que· per aquí no hi havia res 11 fer, car 
els vins <lel Penedès no han d'ésser gravats en res, ales
hores desvia la campanya en el sentit de per què no es 
suprim6ixen els deu cèntims del vi que cobra l 'Ajunta
ment de Barcelona. P erò això no és pas d'ara, ni d'aquest 
.\.juntament, ni jo hi tinc res a veura. Aquest impost 
duta de l'any 191!1. Va ésser w1a transformació del de 
ronsums. Es clar que l 'A;untament de Barcelona neces
sita uns ingressos i que ha d'acudir als impostos que ln 
llei assenyala. 

P erò fixeu-vos com és sospitosa aquesta campanya : 
nq uests deu cèntims graven els vius del Pene-dès ía 
onze anys . Sembla lògic que si aque5ta. campanya fos 
inspirada, yerament, per un amor als interessos vostres, 
no havin d'e perar ara precisament a insinuar-la. Han 
passat els anys de dictadura, i ni una. parnula. Caigué 

• la dictadura i encara ni una paraula ... fins al moment, 
tot just, en què es diu que una comissió d 'elements del 
Districte de Vilafranca m'ha indicat que veuria amb 

I 
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gust que recaptés la representació del Districte I Això ho 
serà tot, menys zel veritable pels vost res interessos. 

L'Ajuntament de Barcelona ha de nodrir els seus pres
supostos . Però 1 'Ajuntament de Barcelona vol salvar els 
interes·os de tothom. Per a ixò us invito a què vosaltres 
mateixos, per una comissió de representants , ens digueu 
els lími ts de la graduació corresponent, per a posar-nos 
d 'acord amb els tècnics . · 

Penseu que Barcelona no vol sacrificar res ni n ingú, 
ni vol desconèixer les necessitats dels interessos d 'altri ; 
al revés : Barcelona amb la r iquesa de tot com a cap 
i Casal. 

na ovació llarga corona la magnífica conierència de 
n 'En ric Ma.ynés . Es fel icita t efusivament . La gernació 
que ompli a el lora] fins a vessar-ne , :fa animadís ims co· 
meutari.. · 

NE ROLOGICA 

H a mort a Madrid el aenyor don Rumon J. Crespo i 
Martín , director de l '«E scuela Practica de Avicultura» 
i de la revista Orcsta8 y .flmnas . 

E l senyor Crespo era Ul;l verit able p rofessor el 'avieu] . 
tm a i un exceJ.lent publici¡;ta el 'aquesta ciència . 

/f_ Ja família del finat, AGRICULTURA I RAMADERIA traiDet 
I 'expressió del seu condol. 

AClUctJLTtJRA 1 RAMADERt A 

LLIBRES RE BUTS 

La . cuestión de Montjuich, per Mario Giménez Ruiz. 
Barcelona , Gustau Gili , E ditor ; 2 ptes . Es un llibre que 
t racta de Montjuïc sota 1 'aspecte militar. El contingut 
no encaixa , per consegüent , amb la naturalesa d 'AGRI· 
C'ULTURA I RAllfAD ERU . 

t~•••••l••·a•••à 
sempre amb el màxim 
de comoditat i econo
mia si es serveix dels 
grans magatzems 

.Jtt I~ llA 
:sssessssess Manresa i Barcelona 

ELS MÉS IMPORTANTS D'ESPANYA 
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FRUITERS!! --
Totes les produccions agrícoles 
passen crisis de sobreproducció 

No és pas així amb la fruita. 
FALTA FRUITA AQUI I A TOT 
EUROPA- ELS PREUS SON MES 
FERMS CADA ANY i la demanda 

no afluixa 

Qui produeix bé, guanya molt:S 
pessetes. ¿Per què no en produei-

xen tots de bé? 

Es que molts ja comencen plantant 
mal arbre, mal constituït, mal 
format, de mala varietat; és a dir, 

comencen fent un disbarat 

ftbans de comprar demaneu preus i catàlegs a 

RAMON SALA ==r 

Alb ercoquer, brancat b aix amb fr uita , a la . 

terceravegetació VIVERS CLOS BLAU BALAGUER 
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EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

ADOBS 

Superfosfat d'os, x8-2o per 
xoo d'àcid fosfòric i I \2 
per 'Ioo de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, x8-2o 
per xoo d'àcid fosfòric so-
luble ... ........ ........ . . 

Superfosfat de calç, 16-18 
per xoo d'àcid fosfòric so-

' luble ... ...........• ...... 
Superfosfat de calç, 13-15 

f~bl!o~. ~·-~e~~ ~~s~~-r~~- s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

xoo de nitrogen . . . . . . . .. 
Nitrat de sosa, 15-16 ·per 

100 de nitrogen . . . . . . . .. 
Sulfat de potassa, 90-92 per 

100, equivalent a 49-50 
per 'Ioo de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-85 
per 100, equivalent a 
49'50 per 100 de potassa 
pura .. ... . ... ...... ... .. . 

Matèria orgànica còrnia 
1 

natural, 10-n per 100 de 1 

nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

UNITAT 

100 quilos 

Guano Sant Jordi, 7-o }Jer 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç 15-16 per 100 

de nitrogen i 28 per 100 

70 quilos I 
11oo quilo ~ , 

de calç ... .............. . 
Cianamida 19-20 per 100 de 

nitrogen, 6o per 100 de 
calç ...... ..... . .... .. .. . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-100 per 
1oq, extra .... ..... ..... . 

Id. íd, 98-100 id., extra li .. . 
Sofre gris o precipitat .. ... . 
Flor _de sofre o sofre subll· 

1uat ... · ... ........... . 
Sofre de terròs . . . . .. 
Sofre en pans, refinat . . . . .. 
Sofre de canó . . . . . . . . . . . . . .. 

I 

so quilos 

PRODUCTES ENOLOGies I 
Acid cítric cristal·litzat, pur 

estranjer 99° . ... ... ... ..... . 
Acid tartàric id. id. id. 
Id. id. id. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti· · 

lles de 5 a 100 grs ......... . 
Lluquets classe extra sense 

degotalls ........ ... ........ . 
ld. íd. corrent ..... . 

Carme! especial de sucre, 
classe extra ..... ......... . . 

Carbó vegetal en pols fina .. . 
Cel·lulosa Enol. ........ .... .. . 
Cola Vila .......... ... ... ... . . 
ld. Coignet, en plaques .... . 
ld. xina en fideus .. ... .. . .. . 

Cola russa Saliausky ........ . 

1 kllo o litre 
» 
» 

)) 

)) 

• 

» 
)) 

» 

PESSETES 

15'-

12 130 - ' 

12 130 

11 150 

39'-

44'50 

33'50 

27' -

40' -

22 150 
121SO 

34'-

16'8o 
18'8o 
JO'-

24150 
45'-
41'
so'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4 150 
41

2 _5 
1

125 

3'7S 
2

1 15 
s'-
2'7 5 
3'-

5'i'-
4S'-

,¡ 

I 

I UNITAT , __ PE_ s:..:s:..:E:..:T:..:E.::..s __ 

' 
Colorant Bordeus .. ·-- ........ . 

ld. Caramelina ..... .. .. . 
Fosfat amònic blanc c.le neu, 

en pols. . .. ......... ..... . 
Gelatina Flandes extra ..... .. . 

ld. or, plata, bronze .. . ... I 

Gl~~t¿r~nnad1 -~-u~~ .. ~i~~~:.il.~~~. : I 
Metabisulfit de potasa cris-

tal·lhzat ...... ...... ... ..... . 
Negre animal ... ... .. . ... ... .. . 1 
Nosperal (substitueix al sul-

fat de coure) . ... ... ... ... ... , 
Osteocila Coignet ....... .... . . 
Sang cristal·litzada Enol ..... . 
Taní al alcohol, pur... ... ... ... I 

Id. al éter, pur .. ........ .. 
Brou Bord el és Scbloesing. . .. I 

BOTAM 

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 )) • 
» 1 o o litres ..... . ..... . 

Pipes de 240 ... ... .. .... .. . .. 
Borda leses ...... ......... ..... . 
Bocois 6oo ......... .... .. ..... . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella . . . 00 _ 

Xeixa de la Manxa . . . . . . . .. 
Froment de la Manxa . . . . . _ 
Aragó . oo 000 oo· 000 . ... . ... . 

Navarra . oo . . .... ... ..... . 

Urgell i Vallès ... . ..... ' .. . 
Comarca ...... .... .. 
Extrel)ladura, blanquet .. . 
Cruxer .............. . ..... . 
Lleida ......... .......... . . 

Ci"Vada 
Extremadura ...... --· ..... . 
Manxa ... ... ....... .. ..... . 
Aragó 000 • • ••• • , .. ... . ..... . 

Ordi 
Extremadura .. . .. . ...... .. . 
Manxd ...... ..... .... 000 oo . 

Urgell ......... oo· ..... . 

Sagarra ... ... 00 0 000 000 

Aragó 000 oo .... oo• ..... ... . 

Castella .. . 00. _ .. .. • .. • .. • 

Comarca 00. .. • • _. .. • .. • .. _ 

Moresc 
Plata, ............ oo• ... oo• 

Danubi ... ............ ..... . 

Mill 
Estranger oo· ... 

Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero .. . .. . .. . .. . .. . 
I dem, mitjà .. . .. . .. . .. . 00. 

I dem, selecte ......... 00 ... . 

Matis~t, ordinari ..... ... . 

I 
I 
I 

I 

1 kilo e litre 
» 

• 
)) 

» 
» 
)) 

» 

Un 
}) 

» 

100 quilcs 
}) 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

IS a 75 
15 a 7 S 

2'10 a 2'45 
4'2S ' 

8'2S- 7'25 

3150 

1'70 a 2' 10 
I' IS a 1 145 

I
1
IS 

4'35 
3'50 

s'65 a 10 
10'7s a 16 

1
130 

7' -
131-
28'-
48'
so'-

2101-

46' -
46'-
46'-

47a51 ' -
47'50 

47'- a 48'so 
47'- a 48'-

41'
oo'- a oo'-

47'-

I 
31'- a 31'50 
oo'oo a oo'-

1 oo'oo 

! 35'- a 36'
oo;oo a oo' -
36'- a 3'7 -
36'- a 37'-
36' 50 a 37'so 
33'- a 34'-

43'so a 4S'so 
oo'- a oo'-

40'- a 42'
oo'- a oo'-

S3'
S3'50 
61'so 
S4'50 

i 

I 
¡ 

i 



I. 

li· 

I dem, selecte . . . . .. 
Bomba) ordinari 
I dem, superior .. . . .. 
I dem, extra . .. . . . . .. 

LLEGUMS 

Fa11es 
Extremadura . .. ... . .. 
Itàlia ..... . 
Mallorca .. . 

I UNITAT I 
1 oo qui·losl 

)) 

)) 

O ran, 
Valencianes, • •• ¡ 

Prat ...... ... ....... . . 

Fa11ons 
Sevilla ... .. . ..... . .. . 
Xereç ... ..... . ... .. . 
Marroc .. .. ... .. .. . .. . 
Italians .... .. .. . 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç ..... . .... . . 
Roges .... .. ... .... . . 
Mallorca ... ... .... . . 
Eivissa . .. .. . . .... . 
Matafera 
València 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ... .... .. ..... . .. . 
Romania ... . .. ... ... . . . 
Calaf .... ... .... . ... .. . 
Màlaga ... .. . ... ... ... ... ... ··· 

Mongetes 
València Pinet 
Monquilines .. . 
Trinquillon .. . 
Mallorca 
Itàlia ... 
Hongria 
Romania 
Pafs ..... ..... ... .. . 

Altres llegums 
Ers · ... ...... .. ... . 
Titus .......... .. .. . 

' 

Guixes ...... .. .. .. .. ... . 
Llenties .· . .... . . 
Cigrons pelons . . . . . . . .. 
I dem blancs . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . ... . .. 
Intervinguda .. . . . . . . . . .. 
Número 3 . . . .. .. .. ... . . . 
Número 4 ........... . 
Segones ...... ... ... .. ... . 
Terceres ... ... ........ . 
Quartes ...... . .. .. . 
Segó ......... ..... . . ..... · . . . 
Segonet ........ . .... .. . .... . 
Farinassa d'arrós .... . . 
Morret ..... . ..... . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ........ . .. . ..... . .. . 
Palla llargueta . .. .. . .. . . .. 
Polpa de remolatxa, estran- . 

gera ......... ...... .. . 
Idem, país ......... ... .. . 
Turt6 de coco .. . . . . .. . . .. .. . 
I dem de cacauet . .. .. . .. . 
Farina de turt6 de llinosa . 
Farina de carn .. . . .. . .. .. . 

» 

I 
I " 
' 100 quilos¡ 

! )) 

)) ' 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

}} 

» 

6o q ~ilos I 
~ 

» 

)) 

100 litres 
)) 

70 quilos 
~ 

100 }} 

40 quilos 

100 quilos 
» 
)) 

}} 

PESSETES 

57'5° 
59' so 
98' -

110' -

51'- a 52'
SI '- a s1'5o 
so'- a SI '-
50'- a SI '-

oo'
so' - a 51 '-

so'- a S l'50 
52'-

501- a 51'
,;o ' - a SI '

SI'-

20'53 a 20'83 . 
19'04 a 19'34 

19'64 
oo'oo 
19'64 . 
19'64 
oo'-

so~- a 51 1
-

48' - a 48'so 

.42'-

98 
·95·'- a 97'- 1 

95' - · a 97'-
92'- a 93'-

oo'-
oo'-
.oo'-

95'- a 97'-

40'- a 41'-
40'- a 41'-
42'- a 43'-

IIo'- a I2S'
í7'- a 83'-
8o' - a 185'-
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- l'. 22 1
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17'- a 18'-

s'-
s'-

201
-

40'-
3S'-

6'- a 8' -
j'- a 3'50 

44'- a 45'-
28'- a 29'50 
29'- a 30'-

38'- a 39'-
4S'- a 6o'-

AGRICULTURA RAMAD!RIA 

Farina· de peix .. . ... . . .. 
Farina d'ossos .. . .. . .. . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca .. . ........... . 
Esperança, primera 
Tarragona ........ . . .. 
Mollar amb closca .. . 

A11ellanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta ~ 
Sense clofolla, primera ... 

>} segona 

, Figues 
Fraga ...... .... . . 
Idem extra .. . . .. 
Mallorca ... . .. 
I dem negres ... _ .. . 
Burriana .. . 
Albunyol .. ..... .. 

Pinyons ... ..... . 

VINS 
Penedès, blanc ........ . 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . . .. . .. 
Martorell, blanc ..... ... . 
Manxa, blanc ... ...... .. . 
Mistela blanca 
Idem negra 
Moscatell ... 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 

Residus vínics 96 
Neutres de vi ...... .. . 

Desnaturalitzat ...... 
Aiguardent de canya1 H a 7 s 

graus .. . .. . ........ . 

Oli11a 
Ordinari 
S?perior 
F1 ..... . 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyoba 
Verd, primera 
Idem, se~ona 
Groc, pnmera 
Idem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
Coco, blanc ... .. . 
Idem, Cochin ... .. . 
Idem, Palma .. . 
Llinosa, cuit ........... . 
I dem, incolor ........... . 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del pafs .. . .. . 
Vaques fdem ... .. ... . 
Vedelles ídem ........... . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . .. . 
Xais ídem amb llan a ... ... 
Moltó. 
Ca lires ídem .. . .. . .. . .. . . .. 
Cabrits .f dem .. . .. .... .. ... . 
Porcs blancs del país, de 

no quilos net .. 
Idem, molt grassos 
ldem íd. valencians, íd. 
Idem mallorquins .... ........ . 

f UNITAT I __ P_E_ss_E_r_l!_s __ _ 
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CADA LABOR RESULTA 

MAS FACIL-V CUESTA 

MENOS-CON UN 

Fordso~ 
Como ejemplo: la preparac1 ón de la tierra. Con un 
FORDSON. puede usted aprovechar hasta el maximum 
los días favorables, poco -frecuentes, cuando la tierra no 
esta demasiado húmeda ni demasiado seca En esta labor 
y en todas, el FORDSON le permitira principiar y acabar 

en tiempo habil 
Potencia· mas que suficiente ... potencia en la que puede 
usted confiar ¿Con oc e usted las restantes 0aracterlsticas 
importantes del FORDSON? El s1stema de 1gnición, con 
magneto de alta tensión, provisto de lanzador automatico 
que facili.ta grandemente el arranque y elimina el peligro 
de retroceso al dar vuelta a la manivela . El peso adic1o· 
nal en la parte anterior por el mayor peso de las ruedas 
delanteras. La nueva bomba centnfuga ·en el sistema de 
refrigeración El nuevo sistema de lubricac1ón, el volante 

de dirección de acero: la nueva transmisión. 

¿No cree usted que un 50 % de econo
mia de t1empo y coste en la explotación 
general de su finca, merece que con
sulte al Agente Fordson mas próximo? 

Trdctor Fordso"-
¿ft~~~ 

&!.RCELON~ 

UNCOLN e fordson 



Molins trituradors 

"El [ampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

@ 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

fals, fenc, garrofes 

i tota-mena de materials 

És l'únic moU que no produeix pols. Doble durada que Iols els 
altres sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pol treba
llar a la dreta i a i' esquerra. Porta especial per alfals tal com es 
sega, degut a la seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc 
tamanys, de 100 a 2 .000 quilos hora. 

L' únic anunciant que nomês es dedica a construir molins tritura
dors , tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap mà
quina fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu 
rendiment i bon funcionam•nl. 

OLIVAIRES 
MODERN MOLÍ=TRITURADORA 

REMOLBDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball mês perfecte que els antics corrons de 

pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil disposilhl 
serveix per esmicolar i moldre tola mena de pinsos . Grans faclh
als en el pagament. 

Per detalls, al constructor 

MARC TOR RAS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 16884 

NOGAT 
PRODUCTE E'"iPEC[AL MATA-RATE S 

El mata rates "Nogat" constitueix: e l producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe d e 
rates i ratolins. Es ven a so cèntims paquet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les pJincipals farmàcies i drogueries d'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOKA T ARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

NOTA. - Dirigint-se i ensems envt ant per Gir Postal o segell s de 
Co rreus l'import mé i so cèntims per · de6 peses d e remesa, a 
Laborato ri, a vOlta de correu, verifica Ja rem esa de la comanda 

A 6 ftf( Uli ~ ft~ l 

assortiu

vos de 

b:l dc cie ntífi c~ el;,bo r~ció - El de ~ e nzi 1 1a 
utilitz <~ció - E l qne és realment eco nòmic 

ne positius result~ts - Propis per comba
tre conj11ntament OID l UM 1 MJLDIU 

Poderós i nser· 1 i c id~ - _Empr~t en ltivern defen a la 
vinya tot l'a11r-Comb:•t el LLAi\•IPATo FERIDURA 
llllllllllllillll lllll l lllllllllll lll l lll l llll lll lllllllllllll lllllllllllllllll l ll lllllllllllllll ll ll l !lllllll l lll llllll l lll 

INFORMA CIO NS, CO::-<-i ULTES, IMPRESOS, CON DICION S 

HENRY DORGEBRAY 

I · Vu~ LAr ETAKA, 1 'J .. BAR CE LON A 

_:::· DDR: pm ¡ ·a~~=:!~: servei tèrnir a dispos ició dels Agricultor:_ 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures 1 fibroses . 

Dispvsitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Oficines: J.. vinguda del Marquès de Argentera, 21 

BAUCELONA 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABHICA[IÓ HA[.IOlfAL. Sol1iritar preus i [Hfòlegs 

I, 



TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PB 8 E IV, 1 O 9 - Casa fundada en 1855 - BARCELONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui- · 
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Pr~mses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

DIPOSITARIS: 

J. Uria[h y ca 
S. A. 

EJRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zero els seus efectes i activitats. 
Remete m un flascó de mostra als 
se nyors Veterinaris que el 
:-: :-: :·: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

Ous de Naftalina 
C:=::l Patentats i model Industrial Registrat C:=::l 

Maten el poll.-Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 
vici de menjar-se els ons.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l'ama 

Preus franc envàs estació Barcelona : 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una grossa: 5 ptes.Ia dot. na 

DE VENDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA DE CATALUNYA, 66, I.I!R LLETRA G. :-: BARCELONA 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 

i t t No VOS Uco dc lil PfOPilÜilDdil ~ 
i t i estudieu condicions, exi- i 
i giu proves i referències, i t 
~ així arribareu a Ja con- ~ 

/,\ elusió de que únicament /,\ ¡ pot inter~ssar-vos ¡ 
i La Bomba de pistó ; 

i "N eptun o'' Patentada ! i M . ~ i 
i Perquè té sempre una apli cació indicada siga el t 
~ que es vulga el cas de què es tracti i perquè rg 
/.\ demés d'ésser construïda amb els millors materials ~ 
ttr té una veritab ·e superioritat mecànica \'1 i que li permet de donar un servei t i molt més pràct •c, segur i econòmic. t 
t Tipus econòmics des de 300 pessetes. ! 
rt; Molins de vent \'1 
/.\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous ~ 
ttr Vendes a llarg termini \'1 

i t 
i CONSTI.¿UCTORS: t 
i Bombes "NEPTUNO" s. A. i 
i Passeig, 7 TERRASSA. t 
i . i 
@~~~==<R>~~~~~~~~~~~~® 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INS U BSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties! 1 

PROSPECTE S I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 



-

COSECHEROS: 
LAS PR.ENSAS CONTINUAS 

COL I N 

Son las mejo
r es hasta hoy. 
No dejan he
ces, quedando 
el vin o sin as-

pereza 

Prim er P1·e 
mio y ~1ednl l a 

de Oro e n el 
Concurso de 
Prensa e n Al
cñzar· de San 

Juan 

VICENS VILA VLOS! 

Material de vendimia :-: Productos para la elaboración 
P E D I R D E T A L L E S Y C. A TA. L O G O S 

PASSEIG DE GRACIA, 88 
Telèf. 72095- Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Pr·.opietaris! iú~ e e s s i te u ~ 1 e·v a r Quan 
recordeu-vos sempre 

aigua 
de 1 a 

. -

u·omba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

DemanE'U catàlegs í pressupostos a \ 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252- Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes • , 

Tots els nostres sacs van amb el precinte de garantia 

En comprar aliments "IT.4S.4" multipliqueu la vostra riquesa i embelliu la vostra hisenda 
Car evüeu que la malura' i l'anèmia d'una deficient alimentació us malmeti el bedlar 

Tots els nostres productes són de qualitat su· 
perior I puresa garantida i elaborats sola la 
direcció del nostre tècnic D. ). M . Miracle. 

Perit avtcola (R. E. O. E. A.} 
Corresponem gratultament a tota consulta 
tècnica per a obtenir els màxims resultats en 
~ la cria del bestiar. 

FllRINES de Garrofa, Civada, Alfa ls, Ordi, 
Moresc, O ssos (calcinada}, Palla, Petxina d 'Os· 
!ra ( esterilitzada}, Carbó vegetal (neutre} . 

Proveu qualsevol dels arttclu que enume· 
rem I pràcticament us a• sabentareu de la 

nostra serietat i bon tracte . 

Sol'llcileu mostres I cotlt•ació mensual sense 
cap m ena de compromls per part vostra. 

t:EREllLS: Civada, Ordi. Moresc, Sègol, Pa· 
nis, ' Polpes seques de Remolatxa . Segós I 
totes les despulles del blat I llegums. 

TUR T 6 S de Coco, Ca cauet, Colza, Gira-sol, Llinosa, l1oresc, Palmfste, Ajonjo/1 I Soya. 
Farines de Turlós. • Farines de Peix. · Farines de Carn de Bou. 

Llavors de Lli, de Plata, Bombay i Marroc. 
Pinsos preparats per a Pollets l Gallines a punt de pondre l ponedore1. 

U J J Jl ~ Jl " ,. Indúdrla de Turtós, 
~ 5egós, Llavors l Olis ,. Duran i Valls, s. e:. 

Fàbrica I Oficines: Avinguda d'Icària, 169 - Magot•ems de Dlpóslt: CastllleJos, 2·4 • Telèf· 53.392 
Direcció teteg. l telef.: • liasa• ·Representats a LlotJa per). Verdaguer· Taula n. 0 4 ·BARCELONA 

N A.GSA..-casanova, Zl~-214-BARCELONA . 


