
Bosc de Bericalba 

SlJMARl: 
Vers l'estructuració de l'Agricultura.- L'esporga a les comarques cata
lanes, per Francesc Xavier Riera.- Un extracte de l'est u di practicat 
sobre l'estat actual de l'agricultura a la comarca de Guissona, per Josep 
Pané Mercè.-Notes sobre l'explotació dels conills, pels Serveis de Ra
maderia de la Mancomunitat de Catalunya.-Quina classe de gallines cal 
triar.-La multiplicació natural i artificial dels arbres fruiters, per Un 
aprenent.- Els adobs de la vinya, per D. Marsillac.- Les comarques 
no ramaderes, per M. Rossell i Vilar.- Una mica de tot. - Noti-

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: 

Ronda de Sant Pere, 3 

ciari.- El Mercat. 

LLIBRERIA CAT ALO NIA 

B A R C E L O N A 



··~======~~~~========~========~===-~==~----~~=============·~ • • 

ENCICLOPEDIA AGHlCOLA 
publicada sota la direcciò de G. Wl,i:RY 

VOLUMS PUBLICATS 

Quimica agricola (Qulm ica del suelo). a. André (2.• edició\. 
Dos vo lums.- Tela, 24 pessetes. 

Quimica agrlcola (Qulmica ve¡¡etal). O. Atttln (2." edició). 
Dos volums. - 24 pl e& 

Viticultura. P Pacottel (2." edlclól.-15 ptu. 
Vlniflcación. P. Pacotlet (2."edicló).-14 ptea. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Ca671y J R. Ogatn 

(2.• edlció).-14 pt~s . 
Avicultura. VQ/Iellter (2." edlcló).-14 ptea. 
Ab o nos. C. V. Garola (2." edició). Dos volums.-24 ptes. 
Cereales C. V. Oaro/a.- I 4 ptes. 
Riegos y Drenajes. E. Risltr y O. Wllry.-14 ptes. 
Las Conservas de frutas. A. Ro/et (2 • edicló).-14 ptea. 
Agricultura general. P. Diffloth ·2." edició). 4 volums. 

I. Suelo g mejoramtento de las ti•rras.-12 ptes. 
JI. Labores g rotación de Cllltluos.-12 ptes. 

III. Stemòras g cr~fdado de los CIIIJiuos.-12 ptes. 
IV. Cosechas g constlrvacfón de los prodTUtos agrlcolas. 

-12 pte• . 

Allmentaclón racional de loa Anlmalea doméstlcoa. Ooutn. 
-14 ptes. 

Entomologia 1 Paraaltologia agrfcolas. Ouénaux.-14 ptes. 
Enferrnedadea parasltarlaa de las plan tas cultlvadaa. P. De· 

lacrolx.-12 ptes. 
Enfermedades no parasitaria de las plantaa cultivada. 

P. Delacro/x.- 12 ptes. 
Lecheria. C. Mar/in (2." edlcló).-12 ptea. 
Arboricultura frutal. Buuard y Duva/ (2."ecllcló).-14 ptea. 
Material viticola. R. Brunet.-12 ptea. 
Material vlnfcola. R. Brunet.-14 ptes. 
Prado s y Plan tas forrajeraa. C. V Oaro/11 -1!5 ptea. 
Botanica agricola. E. Schribaux y ¡. Nanot.-12 ptea. 
Zootecnla general. P. Difjloth. 2 voiuma.-27 ptes. 
Microbiologia agrlcola. E. Kay11r. 2 voluma.-24 ptea. 

Ganado !anar. P. Dlfjloth.- 12 ptes. 
Silvicultura. A. Fron.-14 ptes. 
Raza s bovlnas. P Dijf/olh .-15 ptes. 
Aguardientes y VInagres. P. Pncoltet.-14 p•es. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, productos del corral 

y de la lecherla. A. R<Jle:.- I 2 ptes. 
La remolacha y la fabrlcación del aztícar de remolacha. 

Sat/l ,¡rd. - 17 pte s. 
lndu• tria y comercio de los Abonos. Pluvlnage.- 14 ptes. 
Construcciones rura l es./. Dunf{uy. -14 ptes. 
Economia rural. E . }ou: /er -14 ptes. 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperl[er.-14 pies. 
Explotación de un dominio agrícola. N. Vu/gner. -15 ptes. 
Apicultura. R. Homm ell. 14 p•es. 
Cultivo hortlcola. L. Bussnr cl.-12 pies. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Dlffloth . -12 ptes. 
El Manzano de sidra y la Sidrer!a. Warcolller. - 15 ptes. 
Sericicultura. P. Vie/l.-12 ptes. 
Hidrologia agricola. F. DU no' t -12 rtes. 
Hlgienede Ja Granja. Ref{ nard y Porlter. -12ptes. 
La Mirn brera (Cultivo y aplit"aciones) E. Leroux.-12 ptes. 
Pr:icticas de lngenleria rural. Prol'ost y Ro'ley.-12 ptes. 
Méqulnas de Jabranza. I i . Coupan -14 ptes. 
Razas caballares. P Dlfjloth.-14 ptes. 
Amilisis agricolas. R. GUillin.- 12 pies. 
Producción y doma del cabal o. f, Bonnejont.-12 ptes. 
Meteorologia y Fisica agrfcolas . Klein y Sanson-12 ptes. 
Electrlcldad agricola. A. P t t.-14 ptes. · 
El llbro M la carnpeslna O. Bussar.t.-12 ptes. 
Topografia agricola C. ~l u ret -12 pies. 
Dcstllerla agrlcola e Industrial. Boullanger Dos volums. Pu

blicat el primer.-12 ptes. 
Vlnoa de Champalla y Vlnoa eapumoso1. Pacottet y Oultton· 

neau.-12 ptes. 

VOLUMS lllN PREMPSA 

Destileria agricola e lndulttfal. P.. Boullanger. Volum Il. 
Plantas de escarda. H Hitler. 
Prevlslón del tlempo. San son. 

Cultlvos merldlonales. RiVIére J Lecq. 2 volums. 
Piscicultura. G Ouenaux. 
Geologia agrícola. Cord. 

De venda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya,l7.- BARCELONA 
r • 
··==========~==~===============================================·· 

Ous de Naftalina 
c::::::::J Patentats i model Industrial Registrat C::J 

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

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una grossa: 5 ptes.la dot.na 
DR VRNDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA DR CATALUNYA, 66, 1.11R LLI!TRA G. :·: BARCELONA 

sssssssssssa 

~~ tt 111111• a 1• ;I 
sempre amb el màxim 
de comoditat i econo
mia sí es serveix dels 
grans magatzems 

.Jtt I~ llA 
Manresa i Barcelona 

EL MES IMPORTANTS D'ESPANYA 



Bàscules IRISO 
SANS, 12 .. .. .. .. .. .. Bi\RCELONA 
111111111111111 Hlll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllll/11111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111/llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
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'' DERCUSAN '' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones 

com en els irracionals. Mata els paràsits (poll s, puces, etc,) 
I 

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

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta 1 cicatritza 

les picades dels tàv ecs. No és metzinós n1 irritant. 

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode, ràpid i efic~ç per a m~tar tota classe de 
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 p1 incipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i Amèriq ues. 

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

NOTA .-Dirigint-~e i en sems enviant per Gi r Postal o segells de 
Correus l'import mé i so cèntims per despeses de remesa , a 
Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit t'"óO pessetes Tub gran 3'"ó5 pessetes 
Tub per a Clíniques i Veterinària 7'"70 pessetes 

Molins trituradors 

"El [ampgón Univgnal" 
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 pol~. Doble durada que tols ela 
altres sistemes. degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treba· 
llar a la dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tai 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 anuncilmt que només es dedica a construir mo!Jns tritura· 
dors, tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cep mà· 
quina fins que ei client hagi donat la seva conformitat en el seu 
rendiment i bon funcionament. 

OLIVAIRES 
MODERN MOLÍ-TRITURADORA 

REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de 

pedra, f6cil neteJa. La mateixa màquina, amb un f6cll diopositiu 
serveix per esmicolar i moldre tota mena de pinsos. Grans facili· 
tats en el pagament. 

Per detalls, al constructor 

MARC TORR AS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 16884 
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Vers l'estructuració de l'Agricultura 
Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 

· La Tiquesa agropecuària de Catal1t1nya exigeix 
q:1e sigui considerada per la seva importància 
econòmica i per la seva significació so~ia1. Mol
gent · creu que la producció agrí.cóla catalana re
pr.esenta un percentatge secundari de la riquesa 
nacional, quan precisament constitueix, sinó la 
primera, una de les més importants. Basta dir, 
que, cegons l'Anuari Estadístic que acaba de pu
blicar el Ministeri d'Economia, el valor de lla pro
ducció agrícol:a de la <cprovínciau de Ban;elon.a 
és el primer d'Espanya després del de la upro
víncian de Vàlència . Si .al valor de la producció 
agrícola de Catal'unya, representat per 962 mi
!ions de pessetes, s'afegeix el valor de la pro
ducció ramadera, que és aproxima.da.l:n:ent igual, 
r~sultarà que el conjunt tota] de la producció 
agropecuària s'acosta als 2 .000 milíons de pes
s·etes, sense comptar el valor de la producció fo
restal, que és, també, una riquesa molt consi
derable. 

Aquesta riquesa, una de les i:nés repartides, 
particularment la ramadera, constitueix la base 
principal del benestar de la nostra terra. Un es
pecial sentit jurídic del nostre poble ha fet que 
les relacions entr.e el capita1 i el treball evolu
cionessin de conformitat a les necessitats ·del mo
ment, de forma que m-olts dels arrendataris i 
JnJassovers podien comprar la propietat que me
nen, i ha ;estat causa també, que el cens agríco
la obrer de Catalunya sigui, indubtablement, el 
mé s inferior d'Europa. 

Si, ~r una part, l'increment industrial de Ca
talunya ha determinat l'aug~nt de val'or de la 
propietat rural i una supervaloració dels seus 
product.es., i el seny collectiu, la pràctica de con-

tractes harmimics entre els treballadors i propie
taris, i les virtuts individuals de l'estalvi, el le
gítim afany de posseïr un tros de terra, resulta 
evident, per altra banda, que la producció agro
p,ecuària és lluny d'assolir tot el rendiment que 
és susceptible de donar la terra i el bestiar. 

Per ~ugmentar l'a producció nacional, per ele
var els beneficis dels agricultorrs i ramaders, no 
hi ha altre mètode conegut que el d'aplicar a 
l'economia rural les ciències apropiades. Sense 
una instrucció integral no hi ha possibilitat de 
perfeccionar i fer progressar de .pressa 1' agricul
tura i la ramaderia. Volem dir amb instrucció 
int.egra}, que la col1ectivitat agrop~cuària, entre 
tots els segments que la composen, ha de rebre 
des de l'ensenyança més elemental :fins a la su
perior i amb ella la instigaci6 a la c:ultura, o si
gui, els treba11s de creació o investigació. · 

De no ésser l'ensenyament integral, el pro
grés agropecuari fóra incomplet. Si, ,per exem
ple, es donés tan sors l'ensenyança superior i 
amb ;ella els treballs d'investigació, la part ac
tiva i pràctica de l'agricultura i de la ramaderia 
romandria privada dels coneixements indispe~
sables a. }:a :finalitat que es desitja. Altrament, 
l'existència de l'ensenyança elemental amb :ex
clusió de centres docents s11¡periors i d'investi
gació, _faria viure de~apitada la nostra riquesa 
rural; i Catalunya deixaria d'acomplir la mis
sió productora de cultura que li pertoca, coi:n 
tot organis~ que és, i té, la voluntat d'ésser na
cional . 

L'ensenyament el concebim integral ; instruc
ció a l':=t totalitat dels agricultors i en diversos 
graus ; centres docents on es forgin els. direc-
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tors de carrecs de- responsabilitat i els savis que 
han de contribuir al progrés .de la ciència i a 
l'enaltiment de Cataluntya. · 

Però ai·xò no és tot. El's agricultors i els r-a
maders han d'ésser assistits en el desenvol~pa

ment de ll:ur producció. Hi ha Ç.'haver uns Ser
veis tècn ics que atenguin les consultes, o que es 

· traslla·din als ll.ocs convenients per a acons.ellar 
ò resoldre les dificultats que es presentin .en les 
diverses fases de la producció. Aquests mateixos 
serveis h ::J n d'ésser elSI òrgan·s propulsors de l' ac
tivitat apropecuària, dèl f~nt, de J:a divulga
ció de l'ensenyança, de l'experimentació pràcti
ca, de l'assegurança de la .producció vegetal i 
animal, del crèdit agrícola, de l'estadística, del 
comerç i de la sanitat. 

Aquest és el pensar i el desig del Govern de 
la Generalitat de Catal'Unya. I aquest pensament 
i aquest desig . cal portar-lo a· la pràctica, bo i 
donant-li l'estructura adequada a la manera d'és
ser del poble català i ajustada als mitjans eco
nòmics. disponibles . 

El-: Govern · de la: Generalitat creu qa.e la mi- · 
llor manera de realitzar l'estructuració docent i 
burocràtica de l'agricultura, és la de reunir els 
elements interessats en aqu,esta riquesa, sigui 
com productors, representants d'eu ti tats agríco
les, professors, tècnics · i algunes personalitats 
que per llur actuació s 'han fet mereixedores del 
crèdit públic : É s més : el Govern de ]'a Gene
ralitat, voleil t donar tot el relleu que es mereix 
l 'òrgan que ha d.e fomentar l' agricultura i ]:a 
ralna.deria i curar de llur estructuració docent i 
burocràtica, estima que la presidència d,aquests 
elements ha de recaure en la persona del Presi
dent d.el Govern de Ia Generalitat . 
· . El President de la Generalitat, d'acord amb 
e1 seu· Consell, estatueix : 

Article r. er Són desglossats del Departament 
de Foment i Agricultura els afers propis cl' a
qu_esta branca de l' Aclmnistració pública, els 
quà'ls s'atribuir2!n a la Presidència de la Gene
ralitat, i aquell D~partament quedarà amb el so~ 
nom de Departament de · Foment, i excloses de 
la seva incumbència les tasques referents a Agri
cultura. 

Article 2 .0
" ·Es constitueix el Consell d'A

gricultura, Ramaderia i Boscos. · 
. EL Consell estarà com:p6st pel senyor President 
del Govern de la Generàlitat, el qual tindrà la 
pr,esidència ; 

Pe] President de là Unió de Sindicats de Ca
talunya, que ocuparà la vice-presidència; 

Pels vocals que segueixen : · 
Un representant de l'Instit:ut Agrícola Català 

de Sant Jsiclre ; 

AGRICUL 'l'URA I RAMADERIA 

Un r,epresentant de la Unió .de Sindicats i Pa-
gesos de Catalunya; 

Un representant qe la Unió de Vinyaters ; 
Un representant de la Unió de Rabasaires; 
Un representant de la Federació Sindical 

Agrària d~ Girona ; 
Un representant de la Cooperatlva lletera del 

Pallars; 

Un representant de la Federació catalana de 
Veterinaris; 

Un representant dd: Sindicat Agrícola i Fo
restal d'Arbúcies ; 

Un representant de la Federació Agrícola Ca
talana-Balear ; 

Senyor Pere Mías, Diputat per la Generalitat 
1 ex-Conseller el' Agricultura de lia Mancomuni
tat;' 

Senyor Josep Mestres i Miquel,_ ex-Conseller 
de· la Mancomunitat ; 

Senyor Francesc Farreras i D:uran, Diputat a 
la Generalitat de Catalunya ; 

Senyor Daniel Magraner, Publicista oleïcul
tor; 

Senyor Carle.s Jordà ; 
Senyor Magí Alfonso, Avicultor i Enginyer 

agrícola; 

Senyor Carles Pí i Sunyer, Diputat a Corts i 
ex-Director de l'Esco]!a Superior d'Agricultura ; 
· Senyor August Matons, ex-Cap el' Arbres frui

ters dels Serveis tècnics de la Mancomunitat ; 
Seúyor Trinitat Catasús, Enginyer-Director 

de la Secció Agronòm:ica de Catalunya ; 
Senyor Antoni Almirall, Enginyer-agrònom 

d~ Tarragona ; 
Senyor. Enginyer de Boscos, Ca,p del Servei 

Forestal de ]'a Generalitat. 
Senyor M. de Rossell . i Vilar, ex-Professor de 

l'Escola Superior d'Agricultura i .ex-Directqr 
dels Serveis de Ramaderia çle la Mancomunitat, 
que actuarà de Secretàri. 

Article 3 .. 01
: La missió deli C011sell d' Agricul

tura, Ramaderia i Boscos, -serà : 
I. er Informar respecte de l'.ensenyaça agríco

la, ramadera i forestal. 
2. on Informar sobre l'organització dels Ser

veis tècnics. 

3. er- Informar al Govern de la Generalitat de 
tot.es les qü-estions agropecuàries que li siguin 
demanades. 

4· art Proposar al Govern de lia Generalitat el 
que sigui convenient realitzar en pro dels inte
ressos rurals. 

Article 4·art El Consell es podrà dividir en 
diverses seccions, per tal d'estudiar particular
ment les qüestions que se li confiïn. 
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AG-RICUtTURA I RAMADERIA 

Article 5. è El Consell es dictarà un Regla

ment interior. 
Palau de la Generalitat, 29 d'octubre de 1931. 

* * * 
La sessió de constitució d'aquest Consell es 

realitzà el dia 9 del que som, 'sota la presidèn

cia del senyor President de la Generalitat de Ca

talunya·, el qual pronuncià un discurs donant les 

gràcies per }l'acceptació de nomenaments. Passà 

a seguit explicar la gènesi d'aquell Consell, fent 

ressalltar que hi havia volgut dona:r tota _impor

tància i per això el presidia. En línies generals 

marcà el que li sembllava que hauria de fer el 
Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos, sens 
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que a1xo signifiqués cap mena de coacció, smo 

que pel contrari el Consell fruirà de tota la lli

bertat per a actu.ar en l'estructuració de l'Eco

nomia rural i ~r a proposar all ~onsell del Go
vern de la Generalitat el que millor li semblés. 

El senyor Jordà demanà la paraula per a de

clinar el no~nament, a11egant la seva modèstia. 
Iffil11ed iatament es passà al nomenament de 

s•e.gon vicepresident, q:ue resultà elegit per una

nimitat el senyor Mestres ; el senyor President 

abandonà el saló. 
El Consell es dividí en cinc seccions : Agri

cultura, Rain.aderia, Boscos, Ensenyament i Ac

cw social', quedant per reunir-se novament el 

dia r6, i s'aixecà la sessió. 

Fragment d'una comunicació al X Congrés Internacional d'Oleicultura 

L'esporga a les comarques catalanes 
Bases normatives adoptades pels «Serveis Tècnics d'Agricultura» de la 

Mancomunitat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya 

NOTA PRELIMINAR 

No ens proposem pas en aquesta comunica

ció establir els principis de cap nou sistema 

d'esporga. Molt menys fixar, amb un caràcter 
rígid i definitiu, unes bases normatives que si 
són resultat de llargues . i enginyoses observa

cions de competents agrò~oms que han aportat 
la seva valuosa cooperació a aquest tema (dr-s . 

d'aquests mateixos Serveis (1), Consells Provin

cials de Foment i Cambres Agrícoles 2rovin

cials), estan constantment subjectes a totes aque

lles modificacions que les condicions i caracterís

tiques peculiars de cada varietat, clima, terreny 
i mètode de conreu, aconsellin introduir. 

Ens proposem, únicament, remarcar el fet de 

la importància que els tècnics han donat a aquest 
aspecte fonamental del conreu de l'oliva a Ca

talunya, i l'interès que els olivicultors catalans 
li han atorgat. 

(1) Cal citar amb caràcter preferent el fascicle del Dr. August 
l\[atons •Contribució a l 'estndi de ol'esj:>orga de l'olivera• que en 
fer l'anàlisi de conjunt d'aquest tema· a Catalunya, estableix, de 
fet, les normes de l 'esporga de reforma a seguir. 

Aquest fet i el desig de cooperar a l'obra de 

divulgació i intercanvi, que escau a aquest Con
grés, són les úniques raons que justifiquen 
aquesta comunicació. 

. ESPORGUES COMARCALS 

Les formes que es donen a l'olivera a Cata
lunya, com a· gairebé tots e1s països occidentals 

europeus, de formacions geològiques tan diver

ses i climes continentals i marítims tan oposats, 
són nombro~es i molt variades. 

Aquestes formes poden resumir~se en dos 
grups: 

a) For·ma forestal o d}arbre: 

la ig-u..aladinaJ o bé modificada per 
danesa i la tortosina. 

natural com 
cas, l'empar-

b) Forma retallada més o menys regular i 
geomètrica, com les formes esfèriques dJUrgeUJ 

Garrigues i Segarra} i la forma cúbica o cilín
drica de Vallès} Penedès o Pla de Bages. 

Aquestes formes difereixen poc, morfològica

ment, de les copes formades segons els mateixos 
sistemes de la major part d'esporgues europees . 

_. --
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En èls sistemes característics d'aquestes es
porgues, a igualtat de volum de copa, la super
fície exterior (la més productiva), o bés és ex
cessiva com e11' els sistemes del primer grup , o 
es redueix sensiblement, com en els del segon. 
E n aquests s'impedeix el desenrotllament de l'ar
bre i la volada de la copa, i no es renova mai el 
brancatge ; en aquells, en canvi, el ]Jrancatge 
campa lliurement i la r enovació o amputació, de 
tan freqüent i enèrgica, esdevé coE.traproduent. 
L'arquitectura de la copa , que en les esporgues 
de forma, forestal afavoreix excessivament la for
ça ascensional de, la saba, en les formes regulars 
o geomètriques redueix desfavorablement el ti
ratge, i desplaça el centre ae circulació de la 
saba, dificultant el regular nodriment de la copa 
i l'acompliment de les funcions inherents. 

- Cada comarca, de fet, dóna a les oliveres una 
forma diferent, malgrat pertànyer, sovint a un 
mateix sistema d'esporga, a unes mateixes con
dicions naturals de clima i terreny i, àdhuc, una 
mateixa varietat. 

Com en la majoria d'espoi-gu.es en refod:na, 
l' estudi i l'anàlisi comparatiu de llurs defectes 
i avantatges, han aconsellat' establir, per a Ca
talunya, unes normes generals basades . en els 
principis de l 'esporga bienal, adoptant per sis
tema el tipus d'esporga comarcal que més s'hi 
acosta, altrament el més racional i el més prac
ticat en les comarques olivareres de conreu més 
intensiu i més florent : l' esporga tarragonina, 
la que, si no s'adapta totalment a totes les va
rietats, climes terrenys, és la més acceptada 
per l'olivera. 

Calia tenir en compte, a més, que eren i són 
moltes encara les comarques catalanes que no 
han regularitzat el torn o periodicitat d'esporga. 
Calia, per tant, abans de pass.§lr al torn anyal 
assegurar el biennal (d'acord amb la for~a natu
ral de vegetar l' olivera), en aquelles comarques 
on s'esporga solament després d'una bona co
llita, o quan els arbres són massa espessos, o 
quan de tan atapeïts produeixen molt de secall i · 
es carreguen de ((negre» i altres rp.alalties, se
guint torns de tres, quatre, cinc o més anys . 

En aquests tor~s a llargs terminis, · ben sovint 
l'esporga, més que l'operació periòdica per la 
qual s'assegura i regularitza la renovació i acon
dicionament de la xarxa de producció, esdevé l' a
clarida forçada que obliga a fer fortes amputa
cions que desvigori.tzen la planta i destrueixen, 
inevitablement, l'estructura: de la copa a cada es
porgada. 

Són ben. poques, en canvi, les comarques que 
E'sporg-u~n anualment, per tal d'obtenir una pro
ducció mitja anual i debilitar al mínim, la plan-
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ta , i menys encara les que acompanyen aquesta 
esporgada d'un bon conreu i una adequada ferti-
1ització. 

É s per això que tot i entenent que la millor 
esporgada és l'anual, com escau a un conreu in
tensiu i aLurat, atenent les condicions, en con
junt, del conreu de l'olivera a Catalunya, s'ha 
d'adoptar un sistema d'esporgada de torn bien
nal, com a torn de transició per arribar a l 'anual , 
allà on les condiçions econòmiques i agronòmi
ques ho .permetin .. 

Estudiem les principals característiques d'a
questa esporgada sota _els aspectes següents : 

Forma, estructnra, dimensió, acondicionament 
pràctica de l'esporgada. 

ESPORGADA TARRAGONINA 
Forma. 

L'esporgada tarragonina, fonamentalment, és 
una foma de vas . S'obté per supressió de la guia 
o brot axial, i procurant mantenir sempre bui.t 
l'interior de la capa, es fan bifurcar les ramifi
cacions laterals més obertes i millor situades, fins 
a .formar el vas característic d'aquesta forma. 

En general, aquesta copa es construeix partint 
de tr.es o pel cap àlt q:uatre branques principals, 
en les quals, per una sistemàtica supressió de les 
guies i protecció de les- ramificacions laterals de 
cada bifurcació, s'obtenen branques obertes i. si
nuoses les més aptes i millor emplaçades per a 
una bona fructificació. 

Cal observar que l'expressió forma de vas no 
té pas un sentit absolut que limiti les parets la
terals al gruix de les parets estrictes d'un vas, 
sinó un sentit relatiu que expressa, solament, el 
·buidament del centre de la copa característic de 
ia forma. 

Aquestes parets, pel contrari, com direm més 
endavant, queden ben fornides de ramificacions 

. i brots ben distribuïts i en les mills>rs condicions 
de producció. 

En aquesta forma, tant per l'equilibri derivat 
d'una bona construcció de copa, com per la ma
jor potència i. vitalitàt del brancatge, conseqüèn
cia d'una bona nutrició i lliure accés d'aire i 
llum, s'obté un màxim de superfície productiva 
en un volum mínim de brot de producció, la re
novació del brancatge és menys nociva i menys 
freqüent i la conducció, distribució i regularitza
ció de saba i les funcions fisiològiques inherents, 
s'acompleixen més avantatjosament. 

Estructura. 

La construcció de la forma de vas, segons el 
sistema d'esporgada tarragonina, és molt senzi-

,, 
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lla . Respon a l'expansió nat;ual de l'olivera i 
es basa en el principi de la bifurcació dicotòmica 
del branca.tge. 

Consta, essencialment, de dues xarxes distri
buïdores de saba, degudament compensades i ín
timament articulades : 

a) L'armaçó o xarxa principal, obtingut per · 
ramificació regular i successiva, bifurcant dicotò
micament les dues, tres o quatre branques ma,
res en ramificacions que disminueixen progressi
vament de gruix: i de llargada fins a formar l'es
quelet general de la copa damunt del ·qual s'es
tablirà la xar xa de producció. 

b) Xarxa secundària o de producció, consti
tuïda per les ramificacions i brots fructífers dis
tribuïts, uniformement , per tota la copa de l'ar
bre en forma que a tots els indrets i a totes les 
altures de la copa per on circula la saba hi hagi 
una rama en les millors condicions per ·aprofi-
tar-la. · 

L'armaçó, Sl es ben construït i equilibrat, es 
manté gairebé invariable en les esporgades . So
lament .es modifica quan per creixement natural 
rlel brancatge cal sup.rimir algun abranca que 
envaeix l 'interior de la copa o que es desenrotlla 
excessi vam en t . 

La xarxa de producció, en canvi, és renovada 
a cada esporgada. El brot . d'olivera després de 
fructificar s'estira, s'adreça o es bifurca, però no 
fructifica més. Aquest brot o bé és suprimit si 
obstrueix la copa·; o bé és escapçat en la bifur
cació per a produir noves brotades fructíferes Sl 
tenen espai. per a escampar-se. 

L'esporgada tarragonina, doncs, manté gaire
bé invariable la xarxa principal de distribució de 
saba, però redueix la secundària, després que ha 
fructificat al mínim indispensable per a mante
nir la brotada de producció. · 

Dimensió. 

Les copes ben construïdes, ben formades i ben 
equilibrades segons aquesta estructura, augmen
ten naturalment les seves proporcions dintre un 
p~rfecte equilibri funcional. • 

. Si aquest equilibri és ben establert, aqu~stes 
dimens'ions- guarden sempre una protporció de 
creixement, i ni l'amplada ni l'alcada tenen al
tres limitacions que les imposade; per la ·natu
ralesa del terreny, el ·sistema de conreu i la dis-
tància de la plantaóó. , 

El buidament del cen tl'e de copa característic 
de la forma de vas, en suprimir la part de bran
catge que pe1 se,u emplaçament consum el màxim 
de saba i produeïx el mínim de fruit, afavoreix, 
naturalment, l 'expansió lateral, a conseqüència 
de la q_ual les copes s'eixamplen i ' contraresten 

2 2 .., 

la força- asce1~siónal de la saba, la qúal tendeix 
a enarborar-les i desequilibrar-les. 

Aques t buidament de copa: i el baix emplaça
ment de l'enforcadura o punt d'inserció de les tres 
o quatre branques mestres d~ l'.armaçó d esque
let , afavoreix la formació de copes de gran vola
da, i, ·de fet, aquest buidament major o menor 
regula l'amplada de la copa segons que la varie
tat tendeixi a obrir-se o a cloure's, així com el 
baix emplaçame.nt de t'enforcadura permet ei
xamplar copes _que quedarien enxiqui.dès pel for
cat d'una soca alta o pel tancament dels angles 
d'inserció de llurs ramificacions. 

La tendència constant d'aquesta esporg:1.da és 
engrandir eguiJibradaníent l'arbre, en' tots "Sen
tits , proporcionant les dimei1sions de les copes 
a les possibilitats funcionals de llurs arrel's. 

A condicionament. 

L'esclat impetuós de vegetació que s'establ_ei~ 
amb aquesta' esporgada, per .la desproporció · elÍ.
tr~ la copa i el sistema radicular, es manifesta, 
en arribar la priinavéra, per una copiosa i exu
b~rant brotada eu _ramificacions, tenys i ·xucla
dOI:s de molta vigoria. 

Per això, establerta la forma, estructura i di
mensió de la copa es segueix un rigorós torn bien

. nal, tant per a mantenir l'equilibri general de 
la copa com per a acondicionar la xarxa de pro~ 
duçció que hil de portat la nova collita. 

Hem· dit que si. l'armaçó o xarxa principal 
està ben establert, es manté gairebé invariable. 
A diferència de .les esporgades de forma for~s-

. tal, en les quals la manca d'un sistema, estructu
ral obliga a freqüents regeneracions periòdiques 
del brancatge, en l'esporgada tarragonina no és 
necessària més que quan la deformació natural 
de l'arbre hi obliiga. A diferència de les estructu
res de les formes geomètriques i retallades, ata-

: peïdes de branques a la base, en les quals no 
es r.enorva gairebé mai el brancatge, i s'escapcen 
solament les branques dominants, en la forma de 
vàs e.s rectifiquen a cada esporgada aquelles rami
ficacions· laterals que "per llur direcció o empla
çament podrien cloure. o escampar excessivament 
la copa i desarticular la seva. estructura dicotÒ
IUlCa. 

Per això aquestes copes es formen amb poc 
brancatge, ben repartit i mol~ espaiat, però con
duint les n¡.mificacions, regular i su"ccessivament, 
fins als brots terminal s. 

E11 quant a la ·xar.xà secundària o de produc
ció, en canvi, hem dit que és ·renovada a cada 
esp01;gad'a. L'excés de brot i fusta vella que en 
les formes forestals ·o les retallades consum, im
productivament, una gran quantitat de saba, 
·obstrueixJ'air.ejament i Sanitat de la copa i l'ela-
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boració del fruit, és evitat en l'esporgada tarra
gonina, pr.oporcionant la quantitat de brosta i 
rama vella a la vitalitat de les arrels, a la po
tència del brancatge i, en general, a les possibi
litats de producció. 

Per aconseguir aquesta renovació, que més que 
extirpació és acondicionament, es tenen en comp
te les no'rmes següents : 

a) Distribució proporcionada de la rama. For
nint, per tant, a tots els nivells i a tots els in
drets de la copa, brots joves de producció. 

b) Poc brot a cada rama i poca rama a cada 
branca. De consegüent, aclariment dels boscalls 
que s'acostin o s'atapeeixin. 

e) Reducció de cada boscaU (rama o brot) al 
mínim de fusta vella indispensable per la pro
ducció vinent. 

d) Formació de brots llargs i ben borronats. 
Brots, més aviat, prims, sinuosos i sempre aca-
bats en bifurcació terminal. , 

e) Protecció preferent a les brotades laterals, 
descendents i pènules, les millor situades i les 
més productives, sense arribar, però, a envair 
la part baixa de la copa i a impedir les treba
llades. 

f) Un espai o clariana per a cada brot. Per 
tant, supressió dels que menys aptes o més mal 
emplaçats obstruïssin la lliure expansió de l'e
legit. 

g) Extirpació radical de xucladors molt fre
qüents en aquestes copes pels esclats impetuosos 
de saba i la intensa ·vegetació. 

h) Eliminació total de secalls i brots malalts, 
poc corrents en les copes ben aclarides i aire
jades. 

Aquesta esporgada, doncs, tracta d'evitar, en 
quant sigui possible, canvis en l'estructura de la 
copa, que desequilibren i desvigoritzen la plan
ta, i estalviar desplaçaments del sistema de for
ces ascendents i descendents de circulació de · 
saba, que determinen un mal repartiment de la 
xarxa conductora i dificulten la bona nutrició 
de la xarxa de producció. A més a més, higie
nitzar l'arbre, vigoritzar-lo i acondicionar-lo, per 
tal de fer-li consumir saba inútilment, propor
cionant sempre els òrgans a produir amb les 
possibilitats de producció. 

Pràctica de l'esporgada. 

L'esporgada tarragonina és rigorosament bien
nal, hagin llevat o no les Ç>liveres. La intensitat 
d'aqueta esporgada, però, la determina tant la 
importància de la darrera collita, com les possi
bilitats vegetatives de la collita vinent. 

Si lar collita ha estat bona, l'esporgada és enèr
gica, Si ha estat dolenta o mediocre i han . que-

-
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dat la major part de brots sense produir, però 
l'arbre té una bona vegetació i el bon estat de 
la brotada fa esperar una bona collita per a l'any 
següent, l'esporgada és més fluixa. 

Teòricament, segons aquest sistema, caldria 
renovar tota la brotada que ha fructificat o que 

· hauria d!haver fructificat, però no essent possi
ble es redueix la rama vella al mínim necessari 
per a produir les noves brotades de l'any, o sigui 
les que han de fructificar per la collita següent. 

·- -

Les normes que regulen aquesta reducció i 
reforma de la brotada són : 

a) Els brots de l'any interessen com a br0t 
de fructificació. El de dos anys, únicament, en 
quant sigui apte per a donar brotacions frui
teres. 

b) · D'entre els brots d'any són preferibles els 
més pròxims a la bifurcació, més ben confor
mats i amb més probabilitats de fructificar. 

e) Dintre els brots de dos anys són eliminats, 
preferentment, els que no s~han ramificat o ho 
han fet escassament . 

d) De dues ramificacions igualment situades 
i proveïdes de brot, és sempre preferida la que 
pot donar un major nombre de bifurcacions i 
menor de xucladors . 

e) De dues branques, igualment situades i ra
mificades, és elegida la. que té les ramificacions 
millor distribuïdes i equilibrades, i llurs inser
cwns són més baixes i més foranes . 

f) No escapsar mai cap brot, ni cap ramifica
ció, ni cap branca, sense acondicionar les bifur
cacions adjacents, i, malgrat totes les supres
sions i aclarides, no rebaixar mai. l'arbre m em
petitir la copa. 

g) Repartir els ulls a l'entorn del brot, el brot 
a l'entorn de la ramificació i les ramificacions · a 
l'entorn de la branca, en forma que tota la copa 
quedi igualment fornida i espaiada. 

Un arbre ben esporgat, segons les normes d'a
quest sistema, ha de quedar equilibrat, renovat 
i harmònic, però sense sacrificar a cap precepte 
estètic de forma, ni concepte empíric d'estruc 
tura, ni la xarxa principal ae brancatge, ni les 
secundàries de producció . Aquestes tres condi
cions representen, únicament, un sentit de pro
porció per tal d'establir el millor equilibri fun
cional de la copa. 

NOTA MARGINAL 

_D'uns quants anys ençà, s'accentua el criteri 
que l'esporgada ha d'ésser el menys en~rgica 

possible. L'esporgada desvigoritza la planta, dóna 
brotades més vigoroses (més o menys producti-

I• 
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ves, segons les espeècies), però redueix el total 
de vegetació, han dit eminents pomòlegs. 

L'absència d'esporgada, vénen a dir, si no és 
ben adient a. l'economia de la planta, és més 
apta a la formació' d'ulls de flor i de fruit. L'es
porgada, en canvi, estimula la formació de brots 
i ulls de f~sta. 

Una esporgada enèrgica persistent, per conse· 
güent, seria un absurd, puix que donaria per re
sultat un relentiment de la vegetació i un aug
ment de brots de fusta, en bona part inútils i 
improducti.u.s. Altrament, la major part de subs
tàilcies que formen la fruita, hidrocarbonals, són 
absorbits per les fulles ; com més superfície fol-
liar, doncs, més fruit. · 

Aquest criteri, mantingut per V\1. S. Trufts i 
els seus seguidors, fa cada dia nous adeptes, 
enfront de la tesi de Passerini i altres autors 
italians, que afirmen qne els arbres sense es
porgar disminueixen progressivament llur pro
ducció, i e1~ algunes espècies, com en l'olivera, 
escurcen la vida. 

Les normes d'esporgada que hem descrit no 
estan pas en desacord amb cap dels dos criteris, 
i es mantenen equidistants entre ells. 
. D'una banda, el llarg període d'improductivi
tcit inicial de l'olivera obliga a atendre mitjan
çant una acurada esporgada de formació, l'esta
bliment d'una bona copa que inten-sifiqui la pro
ducció i augmenti la longevitat, és a dir, la du
rada de la vida vigorosa de la planta. 

D'altra banda, l'olivera, com en tpts els frui
ters que fructifiquen en brots de l'any anterior 
(presseguer, albercoquer, at?etller, etc.), la pro
ducció de fruiti i la formació de brot fruiter per a 
l'any següent, són simultanis. Durant la fructi
ficació de l'any li cal mantenir el brot que frui
tarà l'any següent. Aqu~sta fructificació i nu
trició simultànies seran més fàcils com millor 
establerta estigui la xarxa general conductora de 
saba i millor repartits els brots fructífers que 
han d'elaborar-la. Per això les oliveres de copa 
ben equilibrada i rama ben repartida són les 
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productives i les que donen menys boscall a su
pnmir. 

Més encara, l'olivera, donat el seu caràcter 
accentuadament anyívol (producció alterna), a 
diferència d'aquells fruiters que fructifiquen en 
ramells sobre brots durant diversos anys (pru
neres, pomeres, pereres, etc.), es cobreL-... fàcil
ment de brot i les nombroses bifurcacions per
meten d'establir, acorrdicionar o reformar fàcil
ment aquestes xarxes. 

És per aquestes raons que en una copa ben 
construïda no cal pas tr~ure una gran quanti
tat de brot. En una copa ben construïda del 
Camp de Tarragona, formada i reformada de 
temps immemorial segous aquest sistema, l'es
porgada ben. sovint es limita a una aclarida o 
repartiment del brot de producció . 

El sistema d'esporgada tarragonina _no està 
pas en desacord amb el criteri del culte profes
sor de Fructicultura de la Universitat de Cali
fòrnia i amb l'autor de «La potatura dell'olivo 
come mezzo per renderne meno saltuarin la pro
ductivitàn. 

El que passa és que tot canvi de sistema exi
geix una sèrie més o menys considerable d'anvs 
fins a obtenir la forma desitjada, i aquest ca~1-
vi, aconseguit sovint a costa de fortes amputa
tacions i enèrgiques aclarides, ocasiona un tras
bals circumstancial en l'economia funcional de 
la planta que deté o almenys retarda aparent
ment la vegetació. Però la reacció es produeix 
i en definitiva la planta adquireix ',l'empenta 
i el vigor característic que caracteritza aquesta 
esporgada, més o menys intens, més o menys 
ràpid, segons la construcció de l'olivera refor
mada, i que, majorment si va acompanyat d'un 
bon conreu i una bona fertilització, es tradueix 
eu augments progressius dc; collita i fruit de 
millor qualitat, que hem constatat, repetidament, 
en les nostres campanyes d'esporgada per les 
comarques · catalanes. 

FRANCESC XAVIER RIERA 

Del Servei de Camps i Arbres Frui
ters de la Generalitat de Catalunya 
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Un extracte de l'estudi practicat sobre l'estat 
actual de l'agricultura a la comarca de Guissona 

F A poc més de mig any que el Sindicat co
mençà a installar aquesta nova secció, 

mig any estudiant les condicions i le¡;¡ neces
sitats d'aquesta comarca purament agrícola. 
Aquest lapse de temps, que segons per què po
dria semblar llarg, en agricultura es curtíssim, 
sabut com és que en l'art de pagès no es pot 
córrer davant el temps, sinó acompanyar-lo 
sempre . 

En el sentit d'experimentació s'ha fet molt, 
s'han recollit dades l'aplicació de les quals ens 
ha estat palesada en els excellents resultats ob
tinguts, d'altres la utilitat de les quals no ha
vem sabut veure encara, i fins n'hi ha hagudes 
que en' e¡p.prar-les han portat efectes perniciosos. 

Necessàriament havem de convenir en què el 
conrear les terres i obtenir-ne grans rendiments 
no és un treball. senzill. Necessitem fixar-nos, 
sens~ Beixar detaU per insignificant que ens 
sembli, en els procediments emprats, com tain
bé amb tota escrupolositat en le¡;¡ circumstàncies 
que han acompanyat el període vegetatiu i els 
rendiments obtinguts. Si a més procurem in
troduir ds avenços moderns, que ja sabem 
que han donat bons resultats en condicions 
climatològiques i en terres de constitució físi
ca, química i biològica com les nostres, tindrem 
molt de guanyat per a obtenir l'èxit pretès. 

La terra és el nostre taller de treball, un ta
ller sense coberta, que per aquesta exposició a 
la intempèrie no ens dón~ una seguretat de¡ 
collita. 

Contra els agents meteorològics no podem llui
tar ; sols en alguns casos podrem atenuar-los . 
Per les altres causes que contribueixen a aug
mentar aquesta inseguritat, tenim mitjans per a 
aminorar-les i fins per a exterminar-les en llur 
totalitat. 

Resseguirem els principals conreus de la co
marca, sense lliurar-nos a la vanaglòria en les 
pràctiques e.fectuades amb encert. Serà millor 
posar de manifest les que caldria emprar per a 
desterrar aquelles els resultats de les quals es 
tradueixen en una restringència en ·els rendi
ments. Parlem-ne. 

BLAT 

Aquest cereal ocupa un lloc preeminent entre 
les altres plantes cultivades, per ésser de temps 

----- ·-

molt llunyans la base de l'alimentació dels po
bles. Si bé arreu del món se li dóna molta im
portància, per a nosaltres la tindrà ·més gran 
encara, per ésser el nostre principal conreu, pri
mera font de vida de l'agricultura d'aquesta 
comarca. 

Més que fer algunes observacions per a millo
r~r el seu conreu, fóra necessari entrar en de
talls, senyalant les terres on deu sembrar-se, 
clima, orientació, treballades, llavors de maJor 
rendiment, adobs, maquinària, malalties, recol
lecció, etc., etc . 

Però, com que això ens demanaria emplenar 
un llibre, la qual cosa no pot fer-~e donada la 
poca extensió que podem dedicar a aquest tre
ball, sense abandonar el caire extractiu que pre
nen aquestes notes, cridarem l'atenció sols en 
alguns punts. 

TERRENY 

És molt necessari en agricultura moderna el 
coneixement del terreny, perquè a més d'ésser 
el punt de suport, lloc on éls vegetals es subjec
ten amb .Jlurs arrels, és el que conté les pri
meres matèries que la planta ha de transfor
mar. 

Cada espècie vegetal té les seves extgencies 
respecte a terrenys. El blat necessita per al seu 
bon desenrotllament una terra de composició ar
gilo-calcari--salícea, és a dir, un terreny dels 
que nosaltres designem amb el nom de terres 
grosses . 

No totes les terres que dediquem al cultiu 
del blat tenen la composició que caldria. Les 
terres :fluixes o sorrenques ens donen rendiments 
pobres. 

És molt important fer l'anàlisi mecànic, físic 
i químic de la capa de terra que normalment 
remouen els aparells de treball, que es troba 
des de la superfície fins a uns vint-i-cinc cen
tímetres de fondària, i molts cops també la del 
subsòl, que és la que està .per d.essota d'aquesta. 

Algunes vegades el subsòl de terres :fluixes el 
constitueix una capa argilosa ; en tal cas · po
dríem fer apta aquesta terra per al cereal q~e 
ens ocupa, mitjançant ·treballades fondes qU:e 
amran incorporant argila . a aquesta terra sor'
renca. 

- -
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També farem més compacta una terra flui
xa, i amb major poder per a retenir humitat, 
enterrant:hi farratges verds o amb fortes ado
bades amb fems . 

Una terra considerada com a tipus per a blat 
hauria de contenir : 

Argila 
Cali ça 
:JY.Ihtèria orgànica 
Sorra 

de 
de 
de 
de 

rs a 20 
4 a s 
3 a s 

70 a 7S 

% 
)) 

)) 

)) 

Una de les nostres terres sotmeses a l'~nàlisi. 

ens ha donat de resultats : 

A 'nàl·isi ?necà·n.ic 

En r .ooo grams de terra (normal) 
Elements grossos 85 grams. 
Elements fins 9IS >> 

. Anàlisi f1sico-químic 

En roo grams de terra 
Humitat . 

(elements fi ns) 

Matèria orgànica 
Oaliça 
Sorra grossa 
Sorra fina 
Argila 
Indeterminats 

GoRET 

2'16 
2'oo 

31' 4'7 
20'37 
27'70 
14'20 

2'ro 

grams. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

És aquest un sistema de conreu molt antic, 
que cada dia dismin,ueix, i en nacions més avan
çades en agricultura que la nostra ha desapare
gut per complet. 
· En aquell temps en què la propietat no estava 
tan repartida, o sigui, que una major quantitat 
de terra estava afecta a una mateixa mà, l'es
~assetat de plantes cultivades, els rudimentaris 
aparells de llaurança i la falt~ d'elements fer
tilitzants, ~1 procediment de sembrar any per 
altre estava plenament justificat i fins era un 
bon mètode a ~eguir. 

Per a posar en pràctica tota iniciativa, i m,és 
si ella pot variar la marxa normal del conreu 
de les terres, hem estat partidaris d'aconsellar
nos amb agricultors que ho són de veritat, i 
llur .criteri ha pesat sempre molt sobre nosal
tres. Però en aquest cas particular, perdoneu 
si, per sobre de tot) i fent cas omís de les vos
tres observaciÓns, que· semblen predicar el fra
càs, ens atrèvim a exposar el nostre criteri en 
contadicció amb el vostre, manifestant-vos que 
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el sistema de conreu cereal d'any per altre, pot 
desaparèixer totalment en determinades lterres 
de la comarca. 

A vantat ges del goret. 

I. Reconstitueix la fertilitat del terreny. 
Abans· del · coneixement dels adobs minerals 

i per l'escassetat dels adobs orgànics, calia el 
repòs de les terres per tal que durant aquest 
període, mitjançant els microbis de la terra i 
les reaccions químiques, l'acceleració de les 
quals produeix els coadjuvants aire i humitat, 
la quantitat d'elements que es troben en el ter
reny en estat potencial es .transformessin. en1 

estat actiu o directament assimih~ble per les 
plantes. · 

Però aquesta fertilitat potencial no és ilJimi
tada, i dia venia en què els pobladors d'una 
terra havien de traslladar-se de país quan l'es
càs rendiment de llurs treballs els manifestava 
que ja havien arribat a aquest límit . 

II. Destrucció de males herbes. 
Les treballades als gorets, que per estar ab

sent el terreny de les plantes cereals podien 
fer-se sense destorb i amb la màxima eficàcia, 
anaven encaminades a destruir la vegetació es
pontània abans que aquestes plantes haguessin 
desenrotllat tot el procés vegetatiu i elaborat 
altres males llavors que perpetuessin l'espècie. 

III. Acumulació d'humitat. 
Durant l'any de repòs, el nombre de treballa

des fetes a la terra la posava en condicions per 
què s'hi anés incorporant humitat que més tard 
la planta tenia a la seva disposició per a poder
se'n nodrir normalment una vegada dissolts en 
ella ·els elements fertilitzants. 

Inconvenients 

Pèrdua d'una collita cada doo anys. 
Calculeu vosaltres mateixos la pèrdua que això 

significa. A més, .durant aquest temps les des
peses generals de la finca són les mateixes i els 
particulars de treballar-la, més grans. 

II. Dispersió de nitrats. 
Durant el període, que podríem anomenar vida 

latent, de la terra, gran part dels elements ni
trogenats que s'hi troben sota la forma de fer
tilitat potencial, van seguint el procés de sulu
bilització, transformant-se de l'estat orgànic en 
amoniacal i d'aquest' en nitrats, i nitrats que per 
ésser solubles en l'aigua, la planta ja pot ab
sorbir-los directament. Però per haver acabat la 
seva evolució transformativa i no trobar la plan
ta ql.!e els ha d'ingerir, queden a l'a disposició 
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de ·· l'aigua dç pluges, que se'ls enduu a gran 
profunditat, els acumula en els fons (d'aquí el 
bolcament dels cereals en aquests llocs) i gran 
part es perdi per anar a verdejar els recs de des
guàs . 

Procedim.ents a einpra?' per no haver de deix ar 

reposar les terres . 

I. L'ús que es fa dels adobs minerals, en 
part ja retorna a la fertilitat que la collita pren 
al terreny . Diem en part perquè els adobs quí
mics s'utilitzen encara avui bastant rudimentà
r iament ; són moits els pagesos · que reparteixen 
major quantitat d'aquell adob, el preu del qual 
és · més baix . Devem emprar-los en forma racio
nal, és. a dir, no el que ens ' sembla, sinó el que 
necessiten les plantes . que volem obtenir. 

Activarem· l'a,ctuació dels ferments nitrificants 
alimentant bé )es bactèries, que ens fan aquest 
treball de nitrificació, mitjançant una major dosi. 
d'adobs orgànics . Podrem obtenir-los si els fems 
produïts no són suficients, deixant el rostoll més 
alt i de tant en tant amb algun cultiu de llegu
minoses (les veces són ·ben indicades) per a en
terrar en verd. 

II. -·Destrucció de males herbes. 
Abans que pr~ocupar-nos de destruir-ne hem 

de procUJ;ar .110 sembrar-ne. En repartir boll i 
fems pallosos, incorP.orem a la terra un gran 
quantitat de males llavors. :)?erquè els adobs or
gànics estiguin ben _descomposats, necessiten 
haver reaccionat ; amb aquesta acti.va fermenta
ció s' eleva la temperatura de la massa i a càusa 
d'aquest escalfament el poder germinatiu de les 
llavors desapareix i no pot reproduir una nova 
planta. Tingui' s en compte 4ue la fermentació 
no ha d' ésser excessiva, com la que presenten 
els femers mal curats. 

Quan les terres han pogut ésser llaurades en 
el grau conveni.ent d'humitat, es destrueix una 

..infinitat ck gèrmens d'aquells vegetals; si uns 
dies més tard el 'aquesta treb~llacla surt encara 
vegetació, ·passant-hi un cultivador ens farà un 
treball amb economia i rapicle"sa. sl encara que
den algunes herbes, que no seran J;lloltes si ·· les 
precedents operacions s 'han fet bé, bastarà bir
bar un xic els ·sembrats . 

Quan ens trobem amb un camp molt apode
rat d'herbes alienes al cultiu principal, una 
sembra ben espessa de lleguminoses que es deu
r à segar en verd en 1 'època de la :floració ens 
fadlitarà · la :seva destrucció. 

III. · Humitat. 

Abans les treballades sols eren. una ombra del 
que són ara. Es feien amb aparells rudimenta-
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ns en·· conseqüència ~els resultats necessària
ment havien d~ésser d9lents. Ja sabem que una 
bona llaurada representa un bon llit per a les 
plantes i a més una . exceJ.lent esponja per a re
tenir grap quantitat d'humitat. 

Aquest país té T'inconvenient· que l'aigua cau 
mal repartida. La suma pluviomètrica anual os
cilla entre 400 i 450 miJ.límetres, quantitat su
ficient perquè el conreu cereal no l'hagi de tro
bar en . falta. Països amb una millor repartició 
de pluges : amb menys de 400 miJ.límetres d'es
pessor d'aigua anual, extreuen abundants colli
tes sense seni'Ír els efectes de la secada. Cal, 

. doncs·, deixar en tot moment la terra en con di-
cions per a aprofitar el màxim d'aigua de pluja 
i. a més evitar a~b treballades superficials la 
pèrdua d'aquesta humitat que ens és tan neces
sària. 

El procediment de treball hauria de 'basar-se 
a fer diferents passes de cultivador, augmentant 
cada un d'ells en profunditat per poc que si
gui cada vegada. 

Una passada de cultivador, a poder ésser darre
ra de la màquina segadora·, eris permetría con
servar la humitat que al poc temps de segat 
el blat .la terra perdria . 

A ltemativa de colli tes 

El conreu continuat d'una planta en una ma
teixa terra sempre ha estat una mala pràctica. 
Presentà l'inconvenient d'haver d'atendre sem
pre les mateixes exigències en adobs, i molts 
cops aiJ?-b els que queden solubilitzats i que es 
perden· perquè la planta no els necessita, po
dríem obtenir amb economia una altra collita. 
La zona on vegeten les seves arrels és sempre 
la mateixa i. s'esgota més de pressa. Cada plan
ta ·elimina tox.ines, elements perjudicials si en 
el mateix lloc hem de cultivar la mateixa planta. 
El nombre de malalties que ataquen aquell ve
getat cada dia va creix,ent, i a més_ aquesta con
tinuïtat del mateix conreu ens porta la degene
ració . de l'espècie. _ 

Per a començar la ·introducció d'aquesta nova 
pràctica, podríem fer una rotaci0 de collites ·que 
durés quatre anys : 
· Primer any : Blat ." 

Segon any : Veces .farratgeres per a enterrar 
en v-erd. 

Tercer any : Blat. 
·Quart any: Civada o ordi. 

També es podria dividir la finca en tres parts : 
Primera blat, segona ordi o civada, i tercera go
ret. Més tard · en quatre parts i cultivar-~e tres, 
en aquelles terres on donés millors resultats el 
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procediment anterior de dos anys de conreu se
guit i un de descans . Aquest fóra el · p-rocedi
ment per a suprimi.r de miéa en mica el goret. 

El sistemà de conre~ dels senyors Arana i 
Benaiges, basat en la sembra a línies aparella
des, distanciades amb un espai suficient perquè 
un animal pugui passar-hi per a fer di.ferents 
treballades durant . la vegetació, dóna bons re
sultats en terres de secà, i per escassa que sigui 
la quantitat d'aigua permet sembrar cada any. 
Aquest nou conreu necessita l'ús d'aparells es
pecials i saben fer les línies molt rectes. 

El segar i batre els cereals ens reclama ·molta 
mà d'obra, i aquesta en el cultiu continu la ne
cessitaríem per a preparar la terra per la pro
pera collita. 

Si aq~esta continuïtat fos un fet, ja curaríem 
d'introduir un nombre de segadores i batedores 
que ens permetrien de fer aquestes feines amb 
major rapidesa . 

En conseqüència, teòricament podrem resol
dre aquest problema ; ara, que la pràctica al
guns cops ens ofega la teoria. El dia que tin
guem camp experimental podrem parlar d'altra 
manera, assenyalant fets que són les raons més 
con vi.ncen ts. 

LLAVORS 

És fa molt difícil de trobar una partida dels 
nostres blats on es vegi una llavor seleccionada. 
Hem arribat a un tal punt de degen~rament, que 
a voltes es fa difícil de dir quina classe de blat 
és la que se'ns presenta a la vista . Un blat en 
aquestes condicions minva en rendiment, perd 
part de la seva riquesa en gluten i cada dia és 
menys apreuat al mercat. 

Ens veiem precisats a regenerar la nostra lla
vor. No per mitjà de la selecció, mecànica que 
ens classifica el tamany , sinó amb altra de més 
escrupolosa. 

Necessitem fer la selecció metòdica. Aquesta 
es fa collint en un camp les espigues més ben 
raçades i ben desenrotllades, s'escapcen amb 
unes estisores les seves extremitats i es desgra
na la part mitja ; d'aquests grans encara s'ha 
de fer nua nova tria . Es sembra una quantitat 
dels grans recollits, per petita que si.gni, i l'any 
següent es repeteix la selecció. El blat de la 
tercera collita ja podrem repartir-lo com a selec
cionat per a renovar la llavor. 

Hi ha varietats de blat que vegeten en condi
cions climatològiques molt semblants a les nos
tres, i llurs productes ens superen en qualitat i 
en quantitat. 

Els nostres blats, en anyades normals, són 
molt justos en gluten i l'escassedat d'aquesta 
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substància els fa perdre estima. El gluten, en 
verificar-se la cocció del pa, el fa ullat, l'ex
panswna. 

Per això, a més de regenerar la nostra llavor, 
necessitaríem fer experiències sobre l'aclimata
ció de llavors d'altres països la riquesa de les 
quals en gluten fos major. Així resistiríem tm
llor un any en què la colli.ta fos migrada. 

ADOBS 

No totes les plantes necessiten els mateixos 
adobs; cada planta, a l'igual que els animals, té 
les · seves exigèli.cies sobre alimentació. La ma
teixa planta blat, en terres diferents, també ne
cessita di.ferents adobs. 

L'anàlisi físic i químic d'una terra ens orien
ta sobre les seves exigències. Molts cops posem 
un determinat adob en una planta i el seu efec
te és nul, per haver-ne ja en la terra quanti
tat suficient per a donar una collita d'aquell ve
getal. 

Un assaig fet en uns testos d'experimentació, 
ens demostrà que la . terra que nosaltres haviem 
emprat era pobra en superfosfat i els altres ele
ments els contenia en abundància ; era tan ufa
nós el desenrotllament vegetal allí on ~ols po
sàrem aquest element com en els testos on in
cOt-poràrem de més a més amoníac i potassa. 
Aquests adobs últi.ms, en aquesta prova, no ens 
feien falta, per consegüent emprar-los era llen
çar pessetes. 

No ens entretindrem a assenyalar fórmules 
d'adobs ni a parlar de llurs efectes sobre la ve
getació, perquè ens estendrlem massa. 

Aquestes fórmules podeu demanar-les al nos
tre laboratori, on sempre s'at~ndrà la vostra co
manda. 

Els diferents anàlisis d'adobs que hem prac
ti-cat han donat en graduació resultats completa
ment satisfactoris. 

MALALTIES 

Orb (cà·rjes). Malaltia criptogàmica produïda 
-pell fungus cctilletia trifici». Aquesta malaltia 
desmereix el blat, més que pel seu aspecte, per 
l'ólor repugnant que desprèn. La fàrina· que 
s'extreu· d'aquest blat, a mé& de tenir una tona
litat fosca, desprèn mala olor, i . el pa que amb 
ella s'elabora és d'inferior qualitat. 

Els sembrats infectat d'orb assenyalen la dei
xadesa de llur propietari, ja que és ben conegut 
de ròts el reinei d'efect!!S ben eficaços per a la 
seva extinció. Remulleu sempre el blat qu.e des-
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tineu a la sembra amb una solució a l'I per cent 
de sulfat de coure amb ai,gua. 

PES ESPECÍFIC DELS BLATS 

Com millors són els blats, més gran és el seu 
pes específic, o sigui la relació entre el seu pes 
i volum. El pes específic dels nostres blats, és 
a dir, els quilos que pesa un heçtolitre de llavor, 
coincideix amb el nombre de quilos de farina que 
ens donen cent quilos de blat. 

Aquest any totes les mostres de blat han es
tat entrades sota pes específic. 

Aquest procediment ens ha permès de justi
preuar la qualitat de cada gènere, i ha posat en 
evidència a tots aquells que no tenen cura de 
netej¡,~.r bé els blats. 

El prom.ig del pesos d'aquest any és de 75 qui
los hectolitre. 

El promig de pesos de l'any passat fou de 
68 quilos hectolitre. 

Degut a la mala qualitat del blat de la campa
nya passada, trobarem mostres de blat blanc 
de 58 quilos hectolitre . Aquest any hem trobat 
mostres de blat blanc de 79' 5 quilos hectolitré, 
i de blat vermell que han assolit la notable 
xifra de 83 quilos hectolitre. 

FARINES 

La campanya passada s 'hagué de treballar en 
molt males condicions, degut a la mala classe 
dels blats. Aquest any l1a bona qualitat dels pro-
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ductes augura una b01) a marxa per a la tritura
ció de gra. 

Cada dia s' ha fet amb escrupolositat l' anàlisi 
de la farina, el promig de la qual anem a ex
posar: 

Campanya 1930-31 

Anàlisi qmm1c : 
Tant per cent de gluten humit 
Expansió (aleuròmetre) 
Grau d'acidesa 
Acidesa e~pressada en àcid làctic 

Anàlisi. microscòpic : 

25
1
00 

50
1
00 

3'8 
0

1
0342 

Després de revisar moltes mostres, podem dir 
que en la farina sols hem trobat grànuls de fè
cula de blat, amb la seva fórmula característica, 
la qual cosa ens demostra que la farinera fa un 
treball de separació perfecte. Cap indici d'altres 
llavors no hem sabut veure en les mostres sot
meses a 1 'examen. 

Aspecte de la farina, molt granada. 

Campan ya 1931-32 

Anàlisi qmm1c : 
Tant per cent de gluten humit 
Expansió (aleuròmetre) 
Grau d' acidesa 
Acidesa expressada en àcid làctic 

Anàlisi microscòpic : 

30
1
00 

50
1
00 

2'5 
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Igual que el de la campanya anterior, més 
nnifonne i el granat més gros. 

Blancór superior a la de 1 'any anterior. 
J osEP PANÉ ME].{d: 

Notes sobre l'explotació de ·conills 

Les mces de conills 

A Catalunya existeixen nombroses indústries 
la matèria prima de les quals és el· pèl i la pell 
de conill . Harmonitzar els interessos de la Ra
maderia amb els de les altres indústries és un 
deure ; procurar que els nostres pagesos criïn 
els conills Ja pell i el pèl dels quals siguin de 
bona qualitat i per' consegüent de més valor, era 
cosa que els Serveis de Ramaderia havien de te
nir en compte. 

És per això que, fetes- les degudes consultes 
als industrials consumidors de pells i pèls de 
conill, els Serveis de Ramaderia, no perdent de 

vista que la pri.ncipal explotació del conill ha 
d'ésser la de la carn, es troben més capacitats 
per a assenyalar el tipus d'animal a produir en 
cada una de les comarques catalanes. 

Els fabricants de pelleteria desitgen la pell 
blanca de pèl lla rg i ]Ja pell blanca de pèl curt 
en primer lloc, després la pell de color gris ar
gentat i., finalment, la pell gris ferre. 

Als industrial s de pèl el color no els interes
sa ; desitgen que el pèl sigui tupit i fi. Els co
nills esmentats realitzen el desideràtum d'amb
dós industrials. Tocant a la carn, els c9nills 
blancs i argentats i els gris ferre poden pro
duir-la en grossa quantitat, ensems que de bona 

i~ 
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qualitat. El blanc de pèl curt, però molt tupit, 
no és susceptible ~e pesar els quilos del blanc 
de pèl llarg i del gris argentat, però té l'avan
tatge que la carn és potser la més superior d'en
tre els conills domèstics i la seva pell obté, a 
causa de · fabricar-ne l'ermini, un preu més alt 
que les altres pells . 

La repartició de la cria del conill en les di
verses comarques catalanes podria efectuar-se de 
la següent manera : 

Conill blanc de pèl llarg. 

Vall d'Aran, Noguera Pall aresa i Noguera Ri
bagorçana, Urgellet, Cerdanya, Valls de Ribes 
i Camprodon, P lana 'de Vic, Bergadà i Llusa
nès, Pla de Bages, Solsona, Mig Segre (Pons), 
Urgell i Segrià. 

A les comarques pirinenques el fred sembla 
que determini un pelatge clar : les llebres de 
terra baixa¡ són del color dels conills ; les llebres 
de Cerdanya, grisenques És indubtable que el 
fred origina ·un pèl més llarg que el produït en 
una zona temperada. 

Races que es poden criar reunint les condi
cions desitjables :. Gegant blanc d'ull vermell o 
rgs, Blanc del _ Bouscot, Blanc de la Vendée, 
Blanc d'Hotot. 

Conill blanc de pèl cu1't. 

Alt i Baix Empordà. 
o s'hi destinen més que dues comarques . El 

consum de la pell d'aquest conill no és tan ex
tens com la dels altres. La seva carn finíssima 
_pot vendre's a un sobrepreu. L'Empordà és més 
calent que les comarques indicades per al conill 
de pèl llarg. 

Raça apropiada : Conill rus. 

Co·niU argentat. 

Vallès i Pla de Barcelona. 
Gran productor de carn, pell apreciada. L'ex:

potació d'aquest apimal · p.r~p dels centres indus
trials valorarà més les pells. Els pagesos poden 
vendre-les directament a les fàbriques . 

Races : Argentat de la Xampanya, Argentat 

Riches, Gouwernaar, Argentat Saint-Hubert, et
cètera . 

Conill gr~s ferre. 

A totes les restants comarques. La comarca 
de la Garrotxa i la Selva, per teni.r grans ex
tensions volcàniques, no és aconsellable que criln 
el conill blanc. Les terres de naturalesa volcàni
ca determinen un pelatge roig viu . El gris fer
re, doncs, està més indicat que els blancs i. ar
gentats. 

Aquest conill, molt disseminat per Catalunya, 
no caldrà més, per successives relacions, fixar el 
caràcter color de ferre colat que té el pèl fi i 
tupit i cobert quasi sempre per un pèl com de 
conill de bosc . É s un bon productor de carn, i. 
molt estimat en la indústria de pèl. 

A li1nentació. 

La miUor manera d'alimentar els conills és 
la de donar-los tan menjar com vulguin. 

La ració pot estar formada per farratge verd, 
farratge sec, _granes, fari.nes i segó. 

A la primavera i estiu, el farratge verd i 
la farina grossera, com farro, ha d'ésser l'ali
mentació preferent. Quan no hi ha verd, el far
ratge sec, però, també amb granes o farina . 

Val més donar gra o farina, que segó. 
El meujar no s'ha d'estalviar, al contrari, 

se' ls ha de donar net i de mica en mica, perquè 
en mengin més. 

Els conills que van ben tips de farratge i gra 
són els que produei.x:en més beneficis. 

:gls conills mal alimentats, i sobretot els que 
no mengen gra, són els que amb prou feines s'hi 
guanyen diners. 

Un terròs de sal és molt convenient per a l'a
petit i la salut dels conills . 

També se'ls ha de posar aigua neta cada elia. 
Els conills que mengen gra i farratge sec beuen ; 
els que només mengen farratge verd no tasten 
l'aigua. 
. La quantitat de menjar que s'ha de donar als 

conills, els mateixos animals l'assenyalen. Re
petim, els conills han de menjar tant com pu
guin . D'aquesta manera els beneficis poden ésser 
important¡>. 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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G ALLINES ESCOLLIDES.-El vostre galli
ner no serà productiu no «donarà» de debò 

si no el fundeu amb avira1n vigorosa i de pura 
raça. Una gallina ordinària, en la qual la fecun~ 
ditat està atenuada pondrà només uns 80 ous per 
any. Una gallina ben seleccionada com les que 
provenen dels nostres galliners pondrà de 150 a 
180 ous a l'any i de vegades més. Us invitem a 
venir a Sardanyola. Estareu contents d'haver 
vist el nostre bestiar i les nostres instal·lacions 

que no són cosa vulgar. 

P O LLETS D 'UN DIA .- De vegades es volen 
estalviar 10 cèntims en la compra d'un po

llet i no es té en compte que només un ou de més 
que faci aquest pollet quan arribi a l'edat de pon
dre , ja compensa~ 
rà de sobres d'a
quells pocs cèn
tims de sobrepreu 
inicial. La qualitat 
«posta », es trans
met de pares afill s. 
Les polletes filles 
dels nostres galls 
seleccionats i de 
les nostres ·bones 



P OLLETES DE DOS I TRES MESOS.
. Molts avicultors si ho comptessin bé, veu

rien, que el que els surt més a compte pera poblar 
o renovar els seus galliners és adquirir polletes 
de dos i tres mesos, alliberanf·se així de les 
dificultats i despeses de la cria. La Granja 
Avícola Cordelles està especialitzada en la pro
ducció de polletes i pollastrets de dos i tres mesos. 
Les poll etes que venem a un preu fix i limitat són 
robustos exemplars de pura raça Prat~ Rossa. Per 
cada edad garan~im un mínim de pes per cap. 

ponedores, seran també al seu dia excel·lents 
ponedores. De l'encert en la compra dels pollets 
depèn l'èxit o el frac às de la vostra expJo, 
tacíó. Els pollets de Cordelles són molsuts 

i plens de vida i 
es crien amb faci
litat. En. comprar 
un po llet compreu 
unamàquinadefer 
carn i ous. Com
prant una bona 
màquina obtin
dreu un bon ren
climent del men
jar que li doneu. 



NOTA DE PREUS 1931-32 
ÚNICA RAÇA PRAT-ROSSA o CLASSE 

Seleccionada Hxlra seleccionada 

Ous per a incubar 
Novembre i De erllbl'l' , la 

dotze na ptes. 
Gener i F brer 
Març i Abril » 

7' -
6' -
5' . . 

9' -
7'75 
6' 50 

Pollets d'un dia 
(e m ba lat ge co m p rès ~ 

No ve mbr e, D ese mb r e, 
1-1 5 Gener » 1 '75 2'25 

15 - 30 Gener, Febrer , 
1arç, 1-1.5 Abril . » 1 '50 2' -

15-30 Abril , l\Iaig » 1 ' :..5 1 '60 
DESCO 11PTES: 1 °/o per cada 100 poll etes fin s a 1 00 . 

Pollets d'un a 45 dies 
El preu de naixement més 

au gment per cad a di a. . 7 cèntim 9 cèntims 

Poll etes 
de 1 '/2 mes d'edat i 3(; 

grams de pes . ptes . 4' 50 5'85 
de 2 mesos d'edat i 450 

grams de pes . 4 '70 6' 11 
de 2 '/2 mesos d'edat i 675 

grams de pes . » 5 ' 49 7 ·1 3 
d(l 3 mesos d'edat i 900 

grams de pes . .· » 7' 12 9·25 

Pollastrets per a la r~produ cc i ó i per a carn a pe : Preus 
convencionals. 

Pollastres 
Incubació 

- . 
adults per a la r eproducció: Preus convencionals. 

S'incuben ous per .compte dels clients al preu de 30 
cèntims pes ou .i p er un mí-nim de 140 otr s que és 
la cabuda to tal d' un calaix independ ent de la in cu
badora. 

G arant im tota mercaderia sortida dt la nostra G ranja . 
Els pre us s' entenen gos ad a Ja mercader ia sobre estació Sardan yola, 

via tjant per co mpte i ri sc del cl ient. o 
No facturem cap gènere s i a bans no ens ba estat satisfet el seu import. 
En les comandes anticipades paga i s enya L Ens reservem l'accepta r 

comandes d ' una . insufi cient imp.ortància . Ens atenem est rictament a ls 
preus de not:' , no concedint· se en cap ca s descomptes esp~cials sobre 
els pre us consigo~ts . No s'accepten comandes n reem,bots , Aquesta 
Nota de preus pot ésser aoul ·Jad a sense previ a vís . No tenim agents de 
venda n i represen tauts . 

T!~ Occitàn i:t- Barcelona 
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MALALTIES 

Cada·rn i B·rom . - El cadarn és una de les 
malalties dels conills pròpies de la tardor i l'hi
vern, puix que les mullenes, corrents d'aire, fred 
i els canvis sobtats de temps, els fan estemudSJ.r 
primer i després destülar molts mocs ; els co
nills resten e:ç¡sopits, i per tant se'ls ha de posar 
tot seguit en un lloc o abrigall de temperatura 
constant i. tèbia; es guareixen sense cap remei. 

El cadarn de vegades sembla afectar-se, i en 

comptes d'ésser els mocs més clars i líquids es 
tornen espessos, enganxant-se a les narius i al 
morro, de tal manera que quasi els ofega, i per 
això tussen sovint i esternuden a cada pas per 
a pòder respirar ; tenen febre, s'inflen de la gar
gamella, es fati.guen en respirar, s'aprimen en 
poc temps i rest.en en un recó sense moure' s per 
res . Aleshores és la malura nomenada Brom i 

' la qual essent molt encomanadissa, és de témer 
que passi a tots els altres caps ; per això es re
comana treure tot seguit el conill o conills ma
lal~s i desinfectar el coniller (rentat escrupolós 
de cresil o lisol al 3 per roo d'aigua). 

Pu lmonia dels conills . - És precís no confon
dre el brom amb la pulmonia dels conills, puix 
que encara que la primera malaltia és d'una 
virió grossa, la pulmonia mata tots els conills 
sense excepció, i com que és d'evolució ràpida 
en la que només podem veure èl gran fatic i 
l'aflacament del bestiar, és més perillosa enca
ra ; és de molta prudència en aquest cas trame
tre la còrpora del primer conill mort, a un La
boratori., per a fer l'anàlisi Í saber del cert quina 
sigui la malura. 

Parulisi i Lo·rlícoli. - Són malalties incm·a
bles, molt fàcil de conèixer perquè els conills 
no poden moure's o perquè tenen el cap girat 
constantment vers un cantó, i és millor acon
sellar que siguin degollats en el primer moment 
de la malaltia, perquè la carn és bona per al 
consum. 

Alguns criadors han observat que aquestes 
dues malalties es presenten sempre . en les ex
plotacions on la cria es fa entre animals consan
guinis o que hagi degenerat ja la raç~, alhora 
que els fills dels dits aparellaments de consan
guinitat en moren molts, amb atacs a la tèm
pora de la primera muda. 

Cagm'ines. Diarrea. Pasleu-relosi. - Malal
tia deguda a un gèrmen microbià molt estès 
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arreu ; es coneix perquè els conills resten enso
pits, immòbils, amb la mi,rada fixa, les orelles 
caigudes, respiració fatigosa, cagarines en fem
tar, i després d'un estat letàrgic moren sempre 
en poc temps. Convé remetre els productes al 
Laboratori dels Serveis de Ramaderia, per a 
poder vacunar els altres conills que conviviren 
amb els morts . 

Taques blaves. Gangrena. Necrobocilosi . -
D'origen microbià, aquesta malura comença per 
una inflor del llavi de baix, que es posa morat 
i molt dolorós, no hi ha ferida , l'inflor gangre
nosa va guanyant la gargamella, els ulls, el cap 
i s'estén per la caixa del pit i ventre. 

. / 

Al cap de cinc dies l' animal no menja, la fe-
bre augmenta i els conills .moren. Una altra for
ma d'a"'_uesta mateixa malura és quan apareixen 
tumors o bonys a la peU (panxa, anques, etc .) 
de la grandària d'una avellana o una nou; es 
rebenten, sortint una pusterma espessa, verda, 
que els consumeix fins a la mort. Altres vega
des comença per unes nafres als narius i al 
llavi., fins foradar la pell, i acaba, després de la 
destrucció podridora de teixits, per la mort. o 
hi ha vacuna ni sèrum, tau sols una desinfec
ció enèrgica del lloc on emmalaltiren pot aturar 
la invasió de la malura. 

Ronya. - Hom ha observat dues menes de 
ronya : la generali.tzada i la de l'orella. La pri
mera comença per una coïssor que els fa rascar 
el front, els narius, els llavis, formant-se cros- · 
tes ; produeix la caiguda del pèl, l'engruixi
ment de la pell i a vegades s'estén per ies potes 
i tota la còrpora, donant-li un neguit a conse
qüència del qual moren. 

La ronya de l'orella es localitza di.ns la cova 
de l'orella, on els acàrids caven les. parets fins 
a foradar el tímpan, i per llur acció sobre les 
teles .que embolcallen el cervell produeixen un 
estat de follia o un estat d'insensibilitat que 
els mata per inanició. 

Es guareixen els conills de ronya generalitza
da esquilant-los, rentant-los les parts malaltes 
amb aigua tèbia i sabó moll per tal que caiguin 
les crostes en eixugar-los, i darrerament se'ls 
unta la pell amb una pomada de vint parts de 
vaselina i un a de creolina ; a les dues setmanes 
estan guàrits. 

La ronya de l'orella es tracta amb una un
tada de gliceril1a en el forat de l'orella, per a 
estovar el tap de cera que s'ha de treure, i tot 
s.eguit es deixin caure a l'oïda interna (fons de 
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1 'orella) unes gotes d_'ai.gua sublimada al 2 per 
cent, tèbia. Al cap de pocs dies guareixen. 

R eboti11'umt . Túnpanitis. - És malaltia del 
bon temps, quan de sobte es canvia del règim sec 
absolut ide l'hivern al farratge verd del bon 
temps. 

Els conills, golafres de l'herbei., mengen ada
lerats quantitats grosses. de verd, i un cop dins 
el païdor, es desenrotllen innombrables gasos, 
que congestionen els pulmons i aparell circula
torí i produeixen la mort molt prompte. 

Els farratges més perillosos són : el trefle, 
l'alfal s, les fulles de col, etc., però qualsevol 
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farratge mullat per la pluja o per la rosada del 
matí pot produi.r l'embotiment, per la qual cosa 
és de bon seny 'deixar mustegar l'herba abans 
de, donar-la als conills. 

Es guareixen fent-los córrer d'un lloc a l'al
tre sense parar, i si no es desinflen se'ls dóna 
per la boca una cullerada d'aigua amb deu go

. tes d'amoníac (alcalí volàtil). 
A més, els conills sofreixen moltes malalties 

parasitàries i microbi anes, que ~s pod.en consul
tar amb tota mena de detalls als Serveis de Ra
maderia. 

SERVEIS DE RAMADERÍA DE L A 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Quina classe de ga~lines cal triar 

P ELS qui s'ocupen d'avicultura amb un fi 
pràctic, no n'hi ha prou amb fer eixir 

pollets qualssevols, surti el que surti, sense cap 
mena de cura ; això no vol dir que s'hagi de 
desterrar la galii.na corrent de les explotacions 
avícoles. Mantes vegades hem dit el bé que pen
sem d'aquesta gallina rústica i fecunda, quan 
és ben seleccionada, en el sentit de la posta, i 
com se'n poden obtenir també pollastres preco
ços i molt saborosos, sí hom sap fixar-la i man
tenir-la en aquests dos aspectes. 

Com més espai té la gallina a là seva dispo
sició, més prospera, i perquè aquest espai li si
gui més profitós; és essencial que el terreny on 
viu estigui abundosament proveït d'herba. Un 
alfalsar prop d'una plantació de gira-sols 
o de nyàmares, proporciona verdura a discreció, 
bona· quantitat d'insectes i tanta d'ombra com 
pugui desitjar. 

Les gallines que disposen d'aquests elements 
es consideren gai.reb~ felices. No els cal gran 
eosa més per a trobar-se en perfecte estat de 
manteniment i conservació. 

Les gallines que viuen en aquestes condicions 
amb dos àpats al dia en tenen prou. El primer, 
subministrat a les vuit del matí, pot consistir 

en una pasta de turtó de sèsam, de gluten o de 
moresc ben xop d'aigua i barrejat amb segó de 
bona qualitat, en la proporció de dues terceres 
parts. El turtó ha de posar-se en remull dintre 
de l'aigua deu o dotze hores abans d'escórrer-lo 
i de barrejar-lo amb el segó, el qual evita la irri
tació que el turtó ocasiònaria sol. Aquesta pas
ta guanya molt, a l'hivern, si es serveix calenta. 

L'àpat de la tarda es composarà de gra de 
bona qualitat, escollint, naturalment, els que 
abundin més en la comarca o els que es comprin 
a més baix preu. 

La barreja de diferents classes de gra, practi
cada amb seny, té l'avantatge d'estimular la 
gana de l'aviram i. éésser un aliment que és 
molt nutritiu sense formar massa grassa. 

A les gallines. que v_iuen en llocs tancats i 
que, per tant, no gaudeixen dels avantatges més 
amunt in_dicats, se'ls ha de donar una alimen
tació més abundosa que a les que viuen en com
pleta llibertat. Els serà de profit tots els ele
ments nutritius de què es disposa a la masia i 
al poble., evitant l'engreixament de les ponedo
res. De totes maneres, als pollastres destinats 
al consum se'ls donarà un àpat més cap al mig
dia. 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A . COBERTES 
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La multiplicació natural i artificial 
dels arbres fruiters 

I. - Multiplicació natt¿1•al: llavors . 

Les granes han d'ésser grosses, segons l'espè
cie i la varietat; plenes, enteres, ben cónserva
des i no gaire velles. 

Conse?:vació . La majoria· de les granes dels ar
bres fruiters no serven gaire temps la potència 
germinativa. Aquesta potència es perllonga uti
litímnt els següents procedim-ènts : -

a) Conservar-les en capes alternatives amb 
sorra en testos o caixes. Mantenir-les a l'hivern 
en un lloc sec i que no es puguin gelar. 

b) Enterrar les ll avors a certa profundi~at. 
Les nous, les castanyes i fruits similars pò

Clen conservar-se en sorra dintre la masia o en 
sitges. 

Prepa1·ació del sòl . El terreny on s'ha de sem
brar ha d'ésser ben treballat, femtat, airej~t, però 
protegit contra la tramuntana i els vents freds. 

Sem.bra . Es sembra per la primavera o per la 
tardor, segons que la terra sigui seca o molla; 
lleugera o forta. 

Es pot sembrar a mà o en solcs. És preferible 
el segon procediment, per les següents raons : 
primera, les granes s'enterren a la profunditat 
que es vol ; segona, a la distància convenient ; 
tercera, el conreu es realitza més fàcilment ; 
quarta, la transplantació l'aclariment es fan 
amb comoditat. 

També es pot sembrar en testos, però en ar
boricultura fruitera aquest procediment és poc 
utilitzat. 

Cum. La terra es tindrà neta; eixarcolar i 
binar. Si és necessari es regarà amb aigua o amb 
suc. A l'estiu si el sol és molt ardent, s'ha d'om
brejar el planter. Arrencar les plantes dèbils i 
dolentes per tal de donar més llum a les plantes 
restants. 

Tra:nsplantament. Es pot transplantar així que 
les plantes estan formad-es, abans que els coti
ledons no caiguin o no s'assequin. 

Per regla general el transplantament es realit
za l'any següent al de la sembrada. Per excep
ció es transplanta el segon any, i en aqu_est C§ls-, 
esté cura d'escurçar la r.e~ principal per tal que 
les rels secundàries o laterals es desenrotllin !Pés. 

Solament es transp.lantaran les plantes -vl.goro
ses i ben conformades. 

La transplantació es fa després de l'hivern o 
en començar la tardor. La terra ha d'estar pre
parada com la de les llavors. 

Distàncies. - La distància a què s'ha de plan-
tar depèn de la naturalesa de la terra i de la 
classe de les plantes. 

Les rengleres poden ésser a 30 i a so centí
metres. Les transp.lantacions ulteriors es practi
quen a 40 i a 6o centímetres. 

II. Multiplicac-ió artificial. 

La tnultiplicació artificial pot fer-se de les se
güents rilaneres : per estaca, per tòria i per em
pelt. 

Pe1· estaca. Les estaques, per regla general, 
es fan de rames d'un any, vigoroses i de plan
tes sanes. S'escapcen dels dos extrems damunt 
i a sota d'{m ull. Les estaques han de tenir 
una longitud de 20 a 30 centímetres. 

Les estaques són de quatre menes : primera, 
estaca simple ; segona, estaca amb taló; terce
ra, estaca en crossa; quarta, estaca anglesa d'un 
sol ull. Aquesta última quasi no s'utilitza més 
qu~ en els ceps-. -

Plantació d' estaqt¿es. Les estaques es planten 
en una terra ben preparada, però no femada 
de- _po~. 

En les terres humides i fortes, en les quals 
el calor hi penetra difícilment, les estaques s'hi 
planten obliquament ; en les terres sorrenques o 
poc humides, perpendicularment. Tant en un cas 
_com en l'altre, una petita part de l'estaca que
da en la superfície . La terra s'ha d'estrènyer 
convenientment, més encara en terreny sorrenc, 
per tal d'afavorir la formació de rels. 

Les estaques es planten a distàncies de 30 a 
so centímetres. 

Tòria o 1n1Ulgonament. Aquest procediment és 
fàcil, i per la seva seguretat s'utilitza per a mol
tes espècies d'arbres fruiters . . La tòria pot ésser 
de tres maneres : tòria senzilla, tòria seT.pentina 
i tòria en cove. 

Obse?·vac-ió. Per a facilitar la formació de rels 
es torça la rama fent incisions longitudinals. En 

_ .. t~rren:y!? sorren_cs o secs es pocurarà regar-les de 
_ tant en tant, a l'objecte ~ .que tinguin la humitat 

necessàua per a facilitar la formació de rels. 
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Si es vol impedir l'eixida dels porradells, serà 
necessari, el ~nateix pel procediment d'estaca 
que de tòria, eliminar els ulls amb· llur basa. 

Calçament. Els arbustos tallats o serrats pro
dueixen nous brots. Aquests brots l'any següent 
esdevenen rames, i es cloten després d'haver ar
rencat els més dèbils o els sobrants. Al segon 
any es separen de la planta mare per a plantar
les separadament, en terra ben preparada. Iguals 
observacións que per a les estaques i els acota
ments. 

Empelt. Per l'empeltament es reprodueixen les 
varietats escollides, siguin francs o bords, o bé 
plantes obtingudes per estaca o tòria . . 

Les maneres d'empeltar són diverses. Caldrà 
en totes elles tenir presents les regles que se
<5ue1xen : 

Primera. É:s indispensable l'existència de cer
ta afinitat entre l'empelt i l'arbre empeltat. L'em
peltament reïx a condició de practicar-se entre 
espècies veïnes. 

Segona. Els empelts s'han de prendre d'un 
arbre adult, sa i fèrtil. A l'efecte s'escolliran ra
mes o brots que els hagi tocat bé la llum, i si 
és possible que siguin del capdamunt de l'arbre. 

Tercera. Els empelts e.n pua, en corona o a 
l'anglesa s'han de tallar pel desembre-gener, i. 
a vegades encara més tard. Fins al moment de 
practicar l'empeltament s'han de colgar . en lloc 
no assolellat. 

E1npeltament . - Es pot practicar a là prima
·vera o abans, segons les comarques, quan els ar
bres entren en vegetació. També es pot' empeltar 
a finals de tardor, poc abans . que els arbres entrin 
en r.epòs. 

Els empeltaments realitzats a la primavera es 
desenrotllen immediatament, mentre que els de 
tardor, encara que la soldadura es faci abans 
de l'hivern, no broten fins à la primavera. 

Per als empeltaments d'octubre els empelts 
es coUoquen de seguida, conservant els pecíols 
de les fulles per tal de no destruir els ulls. 

Empeltaments de pua. -Es començ3.1 per pre-
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parar l'arbre que s'ha d'empeltar; es té igual
ment a punt l'empelt, el lligam i el màstic. 

La tija de 1 'arbre bord o franc es talla o ser
ra a l'altura que es desitja. Si es serra s'anirà 
r efrescant la ferida . Es talla a biaix o pla, se
gons que es vulgui posar un o dos empelts. 

L'empelt a partir d'un ull es talla en biaix 
més o menys triaugular, tenint compte que els 
talls siguin fets d'un sol cop, o almenys que si
guin llisos. L'empelt, amb què tingui un, dos o 
tres ulls n'hi ha prou. 

L'empelt s'introdueix a l'encaix practicat a 
l'arbre; el costat més prim vers l'interior, teni.nt 
compfe que confrontin les zones generatrius de 
l'empelt amb les de l 'empeltat. Això és d'una 
importància capital, puix que aquestes dues zones 
sense contacte, l'empelt no pot prendre. 

Després es lliga i la ferida s'unta amb màstic 
d'em pel tar. _ 

Em,pelt de wmna o didal. Es practica en març 
o abril. Aquest procediment és més segur que 
l 'empelt de pua, si els empelts han estat ben 
conservats. 

La preparació de l'arbre és la mateixa que 
per a l'empeltament de pua, però sense practicar 
cap escletxa o encaix al tronc ni a les branques. 

L'empelt es talla a biaix, començant de tallar 
del costat oposat a l'ull. Després s'introdueix 
entre la llenya i l'escorça de manera que l'em· 
pelt quedi clavat dret en la secci.ó practicada en 
l'arbre. 

Lligar i posar màstic. 
Aquest mètode d'empeltament es sol utilitzar 

en lès tiges o branques dels arbres que no donen 
fru i ta bona. 

Em,pelt a l'ang lesa. -Aquest mètode d'empelt 
es practica tenint en compte que la gruixària de 
l'empelt siglJi, igual a la de la branca a empeltar. . 

Empelt i branca de l'arbre es tallen a doble 
biaix, de forma que es corresponguin les dues 
zones generatrius. 

Es lliga i es posa màstic. 
UN APRENENT 
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Els adobs de la e vinya 

F EMAR o adobar el peu del cep és una pràc
tica defectuosa, puix que desenrotlla ex

cessivament la cabellera de les arrels i per con
següent afavoreix la podridura, sense permetre, 
de passada, utilitzar les sals minerals contingu
des naturalment en la terra. 

El nostre mètode d'adobar la vinya consisteix 
a repartir- els adobs o fems en el solc abans de 
l'última llaurada que precedeix l'encavallada o 
. bé, al començament de l'hivern en le~ primeres 
treballades. 

Aquest mètode té l'avantatge d'ésser econò
mic des del punt de vista de la mà d'obra, cosa 
altament beneficiosa eú el temps que correm. 

No cap oblidar que el cep és un arbust grim
pador i que, com els dels altres arbres fruiters, 
no s'alimenta pas de les arrels prinaipals, sinó 
per les múltiples radiceles o cabellera que hi ha 
a l'extremitat d'e les arrels. 

Aquest desen:éotllament radicular correspon en 
general al desenvolupament del brancatge i deu 
equilibrar-se amb ell. Així, resulta lògic diposi
tar les matèries fertilitzants al veïnatge d'aques
tes radiceles en el radi que cobreixen les ram_es, 
per tal que d'aquesta manera la planta les pugui 
utilitzar millor que en escampant els adobs en 
el peu mateix del cep. 

És el mateix procediment recomanat per 
Mr. Cadoret i practicat -p.er Mr. Gard en el no-

guer, el qual, per mitjà del pal, va dipositant 
cartutxos d'adobs a tot l'entorn del ramatge. 

L'aportació d'adobs en - aquestes condicions 
s'imposa igualment si es considera l'evolució de 
funcions microbiològiques del sòl, que el pro" 
fessor Stoklas¡:t ha posat en clar. 

Els adobs químics, i principalment els. fems, 
no actuen pas solament en la planta facilitant-li 
matèries fertilitzants, sinó que obren sobre els 
elements minerals de la mateixa terra, ajudant a 
llur descomposició, fent-los assimilables. 

Per consegüent, si els adobs es concentren al 
peu mateix de l'arbre, no podran exercir aques
ta acció benfactora en el radi on la planta s'ali
menta. És per això que cal escampar i. colgar els 
adobs en el radi del sistema radicular, o sigui 
sota mateix del volt del fullatge, i d'aquesta ma
nera l'adob és utilitzat amb més profit, no sols 
per les matèries assimilables que conté, sinó tam
be per a posar en circulació els elements nutri
tius que posseeix na~uralment .el terreny. 

Una vegada més, Mr. Cadoret té raó. La vi
nya, igual que els arbres fruiters, respon a les 
re-comanacions de dit professor, de manera que 
no són solament els arbres els que s'han d'ado
bar amb el mètode del professor Cadoret, sinó 
també la vinya. Les nostres experiències en la 
vmya així ens ho confirmen. 

D. MARSILLAC 

Les comarques no ramaderes 

A Catalunya hi ha moltes comarques que en
cara . no s' han decidit a posar bestiar. Per 

regla general, el bestiar m.anca en les comarques 
que es dediquen quasi exclusivament a la vinya. 
l'avellaner i l'olivera, com abans mancava en les 
comarqt·.es exclusivament cereals, a . Urgell, per 
exemple, abans del regadiu, i actualment encara 
a bona part del Solsonés i la comarca de Mig 
Segre, que té Po.ns per capital. 

El bestiar hauria d'explotar-se en totes les co-
marques. I ai.xò per tres raons . Primera: el 
bestiar aprofita molts vegetals que d'altra ma
nera no tenen valor o aquest és insignificant. 
Segona : els fems són indispensables per a en
nqmr la productivitat de la terra. Tercera : el 

• 

bestiar obliga el pagès a no abandonar la masia, 
m!as o gr.anja. 

El bestiar per a les comarques no ramaderes 
significa, doncs, una majoració ·de rendiment, i 
un canvi· en la conducta del pagès particularment 
saludable. · 

Quina mena d'animals s'han de posar? Qual-·· 
sevol espècie ha de resultar beneficiosa. Per re
gla general, a pagès, quan no es guanya res 
amb el bestiar, sempre hi ha els fems que sur
ten de franc: Si, .per altra part, hom exposa un 
capital, se'n conserva un altre de més impor
tant, que és la presència constant del pagès al 
mas, puix que, sigui de la mena que es vulgui, 

· el bestiar no tolera que el seu amo se n'aparti . 
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Un dels pri.ncipals inconvenients de les co
marques alludides és que manca la casa de pa
gès, masia o grauia, i els gricultors, com si fÒs
sin industrials, viuen al p0ble. Les cases del 
poble solen ésser poc espaioses per a poder tenir 
bestiar, la qual cosa constitueix un iliilpe.diïnent 
de primer ordre. Però no és aquest el principal. 
L'obstacle més important per a posar bestiar 
és la manera d'ésser del pagès de les comar
qugs no ramaderes. Aquest pagès no coneix els 
animals, i per això no els estima, ni els desit
ja. Però d'altres n'hi ha que l?er mor d'augmen
tar els guanys desitjarien posar animals. Són 
aquests els que han de començar ; els altres, si 
el negoci marxa bé, prou que anir-an seguint. 
Un canvi radical de criteri en tota una comar
ca, fora dels casos d'imperiosa necessitat, no es 
dóna mai. 

Si el pagès que desitja posar animals viu al 
pobie i dispòsa de poc local, tindrà almenys un 
pati Qn podrà instaUar un galliner o un com
ller, o ambdues explòtacions alhora. 

La compra de gallines no s'ha de fer a un 
merc-at qualsevol. is millor dirigir-se a un es
tab1'irnlent acre!ditat perquè enviïn ous, polls, pa
lletes o polles . La raça preferida: ha d'ésser sem
pre la de la comarca, i si en aquella no n'hi ha 
de pròpia, la de la cQlilarca que més a prop en 
tingui. Les races estrangeres solen conduir a 

· fracassos inesperats. Els aliments han d'ésser a 
base d'aprofitament de residus d'horta, tubèr
culs, arrels, fruites i verdures que no es poden 
vendre, deixies de la casa, com són rosegons 
de pa i restes de la cuina. No cal dir que els 
grans fallats i fi-uita que no té valor en el mer
cat, com -és 'la de morera, poden ésser consu-

• mits per ltaviram. Caldrà encara subministrar 
a les gallines ponedores , de 30 a 6o grams dia
ris de granes enteres, segons la quantitat d'altres 
aliments que hagin menjat. No descurar que 
tinguin guixots o trossos de calç ·esmenussats i 
sorra granada a la seva disposició. Tota galli
na que no produeixi un mínim de roo ous ha 
d'ésser eliminada. 

Els conills es poden alimentar a base de gar
rofes. El complement natural d'aquest aliment 
són les verdures de tota mena, bleda-rave, car
bassa·, naps i fruita avariada. El conill també 
accepta residus de la vinificació, brisa i granet 
de brisa. 

Les gàbies per a gallines i conills essent de 
fàcil construcció, tothom és bo per muntar-les. 
Cal no oblidar que a l'hiven1 les gàbies han 
d'ésser calentes i a l'estiu fresques, i. que tot 
l'any s'han de tenir netes. 

Els animals més grans, com són por~s, ove-

- --
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lles, cabres bovins i els de peu rodó, exigeixen 
per regla general l'espai de què es sol dispo
sar en una casa isolada. En el poble, llevat de 
les cases dels forts propietaris, les altres solen 
ésser petites, i ·alguns municipis no consenten 
que es criïn porcs. Les cabres i ovelles , tenint
les en ramat, tampoc no és possible encabir-les en 
una casa petita. En aquestes cases l'estable és 
a vegades prou gran per encabir-hi un parell de 
-vedells o per a tenir-hi una mula de recria. 

Els vedells són consumidors de brisa, de pi
nyolada sense _pinyol, de tota mena de verdures 
i d'arrels i tubèrc-uls. Dóna un resultat excellent 
l' alfals verd i la pinyolada. Els vedells s'en
greixen molt de -pressa i la carn és bona. 

A vegades en el tros que es mena resulta que 
a més del treball fort n'hi ha de lleuger, el qual, 
amb un quart de força de la que té la mula, 
n'hi hauria prou per a acomplir-la. És una bona 
ocasió ·per a adquirir una muleta sobranya, és 
a dir, de divuit mesos4 i recriar-la. Aquest an i
mal al_s vint mesos pot realtizar un quart jornal 
de treball molt lleuger, als dos anys i mig, mit
ja jornada, i als tres anys una jornada de tre
ball lleuger o una d'entera de treball moderat. 
A quatre anys es ven l'animal a doble preu del 
que per regla general ha costat. Aquesta mule
ta pot consumir alfals i pinyolada sense pinyol, 
brisa, granet de brisa, palla o boll fermentada 
amb· remolatxa. Naturalment, la ració ha d'es
tar ben feta. El resultat econòmic pot ésser que 
la diferència de preu de compra i. venda sigui 
la ganància neta, puix que el treball pot haver 
pagat de sobres l'alimentació. 

La casa que s'habita també pot ésser a pro
pòsit per a tenir-hi alguns porcs. Si la quantitat 
de residus d'horta de què es disposa és consi
derable, potser serà mês convenient comprar els 
porcs de ma.melloos i vendre' ls nodrissos, o en
cara també posar una o dues truges de cria. Pel 
contra'ri, si no es disposa de verdura, aleshores 
l'engreixament serà mes avantatjós que la re
cria. Al porcell de recria se li pot Clonar qual
sevol aliment, mentre que el porc d'engreix ha 
de menjar bo i en gran quantitat. 

Les cabres tan sols es poden explotar a con
dició de tenir la producció de llet venuda. La 
cabra lletera és un animal exigent i capriciós ; 
vol menjar bo, i quant a residus, fora de bran
quillons quasi no es pot comptar amb res més. 

Dintre el poble, i en cases petites, és evident 
que no es pot tenir gran nombre d'animals. Les 
explotacions ramaderes en gran s'han d'instal-· 
lar a ple camp. És allí on la ramaderia es pot 
industrialitzar i on el nombre d'animals pot ésser 
i.llimitat. 

--- --



La ramaderia pot, doncs, estendre's a totes 
les comarques i sigui la que es vulgui la forma 
en què estan disposades les cases que habite'n 
els pagesos. La ramaderia únicament pot estar 
proscrita de les explotacions agrícoles intensi
ves i especialitzades , i essent aquest el cas que 
es dóna amb menys freqüència, és evident que 
pot i deu generalitzar-·se la cria i recria de bes
tiar. 

Un pagès no ha de concretar-se al jornal, i 
si no és jornaler que meni pel seu compte un 
tros de terra, no hauria de refiar-se tan sols del 
que · la terra li pogués donar, si.nó que hauria 

. de procurar que el bestiar a mesura el e les se
ves possibilitats , contribuís a augmentar els in
gressos . 

La prova de posar animals no exigeix ni grans 
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coneixements , ni forts dispendis . Pel contrari, 
al principi, època de l'aprenentatge, el nombre 
d;animals ha d'ésser reduït. El mateix ensenyen 
mitja dotzena de gallines que un centenar ; 
igualment es pot dir dels porcs i d'altres ani
mals. 

Els resultats que s'obti.nguin en les petites 
explotacion~ seran l'ensenyança i el consell que 
determinaran si han de créixer o si s'ha de ple
gar. ~ 

La qüestió és no menysprear l'assaig que tot 
pagès no ramader hauria de fer. Els que ho pro
vin i agafin una mica d'afició als ani.mals, no 
ho deixaran pas. La cria d'animals és un tre
ball que es fa a gust i per regla general sol pa
gar 1 'estona que s'esmerça en la seva explotació. 

M. R ossELL r VILAR 

UNA MICA DE TOT 
LA CUCA DE LA COL 

La cuca de Ja col apareix a la primavera. L a 
caça directa de la cuca exigeix molta mà d'obra. 
:f;s per això que la lluita amb insecticides és 
preferible . Una solució de 

Lis ol 
Aigua. 
Carbonat de calç 

dóna bons resultats. 

500 grams. 
roo litres. 
.roo grams, 

Amb una sulfatadora es polvoritzen les cols, 
de preferència cap al tard, no descurant de fer
ho sota les fulles, puix que les cuques el ma
teix n'ataquen el dret com el revés. 

El tractament s 'ha de repetir algunes vega
des , puix que les cuques no totes moren a s -
guit _i encara és més difícil que 'totes alhora pu
·gui.n ésser tocades pel líquid insecticida a la pri
mera vegada. 

UN SUBSTITUT DE LA NICOTINA 

·Per a la destrucció de certs paràsits de les 
plantes , i de manera particular per als pugons, 
està reconeguda la nicotina com el producte de 
la més gran eficàcia. Ara bé : afirma un quí
mic anglès que aviat podrà utilitzar-se un com
peti.dor d'aquella, la potència insecticida del qual 
l'ba posada de manifest el «Bureau of Enti
mology». Es tracta d'un oli de la nyridina com-

binats amb sòdium, que posseeix una força des
tructora, sobretot per als pugons, superior a la 
nicotina, amb la particularitat de no molestar el 
més mínim les plantes. També per a molts al
tres insectes i paràsits reuneix condicions de 
gran valor. La «dipridye>>, que és el nom que 
s'ha donat a aquest insecticida, . es fa esperar 
que podrà produir-se eu gran t;scala i preus no 
superiors als de la nicotina. La ((pyridina» pot 
obtenir-se del quitrà del carbó de pedra. 

Es preveu que en posar-se a la venda el ((di- • 
pridy», els preus de la nicotï'na baixaran. de ma
nera notable. 

UN ALBERCOQUER COM NO N'HI HA 

GATRES 

A Grenoble, França, fa cinquanta anys que 
es féu una plantada d:albercoquers, empeltats 
en pruner. D'aquests arbres un sol és viu ; la 
mea té r' 45 -'de circumferència i :unes ·bran-\ 
q~1es d'uns ro metres d'altura ; el brancatge co~ 
breix una superfície de 55 metres quadrats . La 
vegetació d'aquest arbre és vigorosa i no pre
senta cap senyal de degeneració. 

L'any passat produí 400 quilos d'albercocs, 
que foren venuts a 7 francs el quilo, és a dir, 
m1 sol · arbre produí per valor de 2.8oo francs. 
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ELS A IMALS QUE ES LLEPEN I MEN
(~EN COSES ESTRANYES 

Tots els animals herbívors a vegades agafen 
el vici de llepar-se, de beure orins , menjar draps 
i empassar-se tota mena de coses estranyes. 
Aquesta malaltia, que és un a aberració del gust, 
se' n diu científicament pica. 

La malaltia pové d'un defecte de composició 
de la ració. Sempre que una ració està manca
·cla de matèria azo tada i principalment de certes 
substàncies mi.uerals com la calç i la sal, al cap 
de llarg temps _apareixen aquests vicis del gust. 

E ls animals afectats el' aquesta malaltia es van 
emmagrint, el pèl es desllustr~, la mirada és 
trista i sovi.nt s'observen irregularitats de la di
gestió, conseqüència de la ingestió de matèries 
que no es poden pair, les quals foraden els bu
dells o els tapen. 

A l'escorxador de Barcelona s'han trobat din- · 
tre l'aparell digestiu dels bovins, tisores, ga
niv.ets, roba, cuiros., pedres . i molts altres ob
jectes. 

Els animals afectats de pica es guareixen do
nant-los 30 grams de fosfat de calç di_aris bar
rejats ai:nb el ,pinso, posant-los una bola de sal 
i. molt farratge verd. La dosi de fosfat de calç 
per als moltons és de 5 grams per cap. 
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EL PES DEL VELLó 

La fibra de la llana augmenta de longitud fins 
als quatre anys. Després passa uns dos anys, 
que roman estacionària, i finalment el pes i la 
qualitat es degraden. Així, el pes màxim de la 
llana s'obté entre els tres i els sis anys. 

La producció de ll ana , doncs , és ·para11ela a. la 
resta de les funci:ms producti.ves, i no hi ha 
per consegüent desharmonia en la producció ., 
Més enllà de cinc o sis anys les ovell es s'han 
de treure qel ramat, engreixar-les i vendre-les. 

ELS EUCALIPTUS 

Es coneixen 400 espècies d'eucaliptus. Aquests 
arbres són originaris d'Austràlia, i en llur país 
assoleixen altures grandioses . L'alçada mitjana 
dels eucaliptus és de ro metres. A la província 
de Vi.tòria, on les· condicions climatèriques i del 
terreny són òptimes, no és estrany veure eu
caliptus de 120 metres d'alt. 

L'eucal~ptus té dues funcion s : una , la deJ 
perfumar l'atmosfera, i l' altra d'eixugar els ai
guamolls. Un terreny o prat amb aiguamolls no 
triga gaire a · eixugar-se plantant-hi uns quants 
eucali,ptus. El poder d'absorció d' aigua d'aquests 
arbres és, indubtablement el més considerable 
que es cone1x. 

NOTICIARI 
EL PANTA DE CABRIANES 

El Delegat del Gov,ern a la Mancomunitat Hidrogràfi
ca del Pireneu Oriental, senyor Ramon Comte, junt amb 
el secretari del governador civil de Barcelona, senyor 
Víct-or Hurtado, es t raslladà al lloc del futur emplaça
ment del pantà de Cabrianes. 

Acompanyaven als dits senyors l 'enginyer senyor Brull , 
autor del projecte; el diputat a la General itat senyor 
F an·eres, el secretari de la Delegació del Govern a la 
Mancomunitat, senyor Montserrat Llepis , una comissió 
del Sindicat del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, 
composta pel seu secretari senyor Pere Caro] i els vo
cals senyors Sallés, Gibert i Puigventós; 1 'industrial se
nyor Joaquim de Bertran i comissions d'alguns Aj J' ' · 
ments afectats pel rpoj ecte. 

Arribats a l 'emplaçament de l'esmentat pantà, situat 
al Pont de Cabrianes, aigües amunt de Navarcles, fin s 
a tocar el poble de Sallent , l 'enginyer senyor Brull donà 
una interessantíssima explicació del dit projecte, que 
ha de reco!JiJ.·, una vegada construïda la presa, les ai
gües pluvials d'una conca de recaptació de 1.500 qui
lòmetres quadrats, amb una cabuda de 46 milions de 
metres cübics , ]5roduint-se la regularització dels aprofi-

taments a1gues avall existents, i permetent, després d'as
segurar el regatge durant els estius en la zona del Ca
nal de la Dreta del Llobregat, a "llu i · tan mancada d'ai-

• gües, produir altres regular i tzaciot•s i convertir en re
gadiu altres terres que avu i practiquen cultius de seca . 

Ha de produir també l 'esmentat embassament un salt 
de peu de presa d'uns 1.500 C. V. amb una producció 
mitjana de 9.0000.000 de kw. i altres tants que signifi
carien l'augment de producció dels aprofitaments indus
trials avui existents. E l pressupost de les dites obres és 
de deu milions de pessetes. 

Conjuntament amb aquest projecte, el qual està pen
dent dels darrers tràmits per a la seva aprovació, s 'està 
estudiant, i està ja molt avançat, el projecte del pantà 
de Sant Ponç al Cardonsr. · 

Una vegada aprovats els dits projectes, donada la vi
talitat de la Comarca, la comprensió i l 'ambició dels 
pobles afectats significaran la solució dels estralls dels 
estiuatges, per quant fóra regularitzat el cabal del riu 
Llobregat i a la vegada s'ampliaria la zona de regadiu. 

Un altre aspecte d 'aquest projectes és que, un cop 
realitzats, significaran la di minució de les avingudes 
del Llobregat, evitant els grans lJerjudicis que tantes 
vegades han sofert els poble riberenys, i disminuirà 

--



també el peri ll evident de les inundacions possibles a 
la zona del Port Franc. 

De l'activitat del delegat del Govern a la Mancomu
nitat Hidrogràfica de.l Pit·eneu Oriental, en Ramon Com
te i de tot el personal a les seves ordres, es pot esperar 
que clins de poc temps, després del període de · prepa
n:wió de. projectes, s 'entrarà al període de llur construc
ció , i molt més tenint en compte que aquestes obres 
h,m de uposar una gran incrementació de la riquesa 
agrícola i industrial de Catalunya, comptaran també amb 
la cooperació dels interessats . 

E ls e:q1ecl icionaris foren obsequiats a Maru·esa ; es fe
ren vots perquè siguin una realitat les · esmentades. obres, 
i, ja de n it, tornaren a Barcelona molt complaguts. 

UNA SENTENCIA EN LA REVISIO DELS CONTRAC
TES D 'ARRENDAMENT 

Pel JutJat Municipal de Sant Esteve Sesrovires s'ha 
dictat sentència en un judici verbal entaulat per un pro
pietari contra un parcer que s'emportà tots els fruits 
de la vinya en la darrera collita , condemnant al parcer 
a lliurar al propietari les parts de fruits del contracte. 

Es funda . la sentència en què els decrets de revisió 
no faculten l 'incompliment del contracte lliurement pac
tat, ni permeten modificar el seu contingut per voluntat 
el ' una de les parts. 

Respecte a aquest cas, el parcer havia entaulat el 
judici de revisió i consignat l'import del líquid impo
nible. 

·RElJNIO DE PROPlG'TÀRJ S AGRICOLES DEL DIS
'l'RICTE DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

A 1 "Institut Agrícola Català de Sant Isidre es celebrà, 
sota l.a presidència cl "en Francesc Xavier de Ros, una 
reunió de propietaris agrícoles del districte · de Sant Fe
l iu de Llobt'egat. 

Obert l 'acte, el president explicà . l'objecte de la re
unió, que era el d 'adaptar l 'Institut Obrer Català de 
Sant Isidre a les realitats del present, a l'objecte que 
sigui una veritable agrupació de tots els propietari s de 
finques rústiques de Catalunya i el legítim·;i autoritzat 
portantveu de la classe . 

A continuació féu ús de la paraula en Josep Cirera, 
de la Junta de l 'Institut i da la ponència de la comissió 
organitzadora de la nova entitat, el qual abundà en els 
mateixos extrems que e.l senyor Ros: 

Seguidament el pres ident de l 'acte digué que cada 
partit j!ldicial havia de nomenar un representant efectiu 
i un alt¡;e de. s.uplent, per formar part de la Comissió 
constituent de la nova entitat, la qual comissió serà 
l 'encarregada de portar a la pràctica el projecte de re
forma de l 'entitat. 

Suspesa la reunió, els assistents es posaren d'acord 
per a nomenar els representants que, després, procediren 
a la designació del delegat efectiu i del suplent. 

A la una de la tarda acabà la reunió. . 

BASES rERA LA COORDINACIO DE TREBALL EN
TRE LES CAMBRES AGRICOLES DE CATALUNYA 

En la dan·era sessió de la de Girona, s'aprovaren les 
bases · per a la coordinació d 'esforços de les Cambres 
Agrícoles de Catalunya per a la defensa dels interessos 
que els són encomanats per la Llei, les quals bases han 
estat t rameses a totes les Cambres per a la seva delibe
ració. Són senzillíssimes i consisteixen en Ía creació 
d'una Comissió permanent elegida entre els vocals de 
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cada Cambra, que periòdicament es reunirà a Barcelona 
per a deliberar respecte els problemes que es plantegin, 
a fi que totes, amb unitat de criteri, puguin ajuntar 
llurs· esforços en defen a de la propietat i dels seus 
asociats. Molt. celeb.rarlem que la idea fos acceptada per 
les. Ca¡nbres Agrícoles de tot Catalunya, i que prompte 
pogués entrar en fLmcion . la referida Comissió pe.rma
uent. 

ORGANITZACIO DE LA PROPIE'l'AT RUSTICA 

Amb animació extraordinària es van celebrar a l 'Ins
titut Agrícola Català de Sant Isidre les dues primeres· 
reunions ·de les que estan en proJecte per a organitzar 
i unir els esforços de tots els propietaris agricultors de 
Catalunya. 

Primerament foren convocats els del partit judicial 
de Sant Feliu de Llobregat,. i després els del districte 
de Sabadell. · 

Presidí totes dues reunions el senyor Xavier de Ros, 
vice-president de l'Institut, per trobar-se malalt el pre

. sident en Jaume de la Riba. 
El senyor de Ros va manifestar que per acord de la 

Junta directiva de l'Institut eren convocades ·aquelles 
reunions, a les quals en seguirien d 'altres, responent a 
l'ambient existent, puix que són una gran majoria els 
propietaris que creuen que és de necessitat ajuntar. els 
esforços de tots per l:!. la salvaguarda de la propietat n\s
tica , greument amenaçada. L'Institut ofereix la seva 
gloriosa història, la seva organització, tot el que t é, en 
defensa de la propietat, i en quant sigui necessari modi
ficarà . els seus Estatuts, amb l'objecte que puguin adap
tar-se millor a les necessitats presents. 

Però ensems-afegí el senyor Ros-convé organitzar 
Associacions que estiguin íntimament enllaçades les unes 
amb les altres i amb l 'Institut, sempre sense perj~tdici 
de. les Associacions que actualment hi ha constituïdes. 

Després de fer ús de la paraula alguns dels concurrents 
a les esmentades reunions, es va acordar nomenar dos . 
delegats per cada partit judicial, els quals, en represen
tació dels propietaris, integrin un organisme superior 
dintre de l'Institut, i designar les comissions gestores 
de les Associacions de propietaris per partits judicials. 

Pel partit judici¡¡.! de Sant Feliu de Llobregat foren 
designats els senyors J can Garriga i Ilfaçó (Martorell) i 
Antoni J ansana (Sant Andreu de la Barca). 

Ln Comissió organitzadora de l'Associació de Propieta
ri~ va quedar constituïda pels següents senyors : 

Francesc Gal (Vallirana), Ignasi de Puig (Hospitalet), 
Sebastià Can alies (Sant Joan Despí), August Casanoves 
(Prat. de Llobregat), Joan Angel i Genís (Molins de Rei), 
Arcadi de Balaguer (Castelldefels), Lluís Puiggener (Vi
lader.ans), J"osep Roma.gosa (Corbera de Llobregat), Ra
mon Rius (Gelida), i Antoni Batllori (Sant Feliu de 
Llobregat). 

Pel partit de Sabadell foren elegits delegats els senyors 
Jo~ep Riera i Constançó . (Barberà) i Josep Llobet i 
Sanjua.n (Sabadell) . 

La Junta organitzadora de l'Associació de Propietaris 
del partit va quedar constituïda pels següents senyors : 

Francesc Bargunyó i Torres (Sabadell), Martí Serra
canta i Freixa (Polinyà), Lluís Soldevila (Santa Perpètua 
de la Moguda), Josep Llobet i Sa.njuan (Sabadell), Mar
quès de Barberà (Montcada), Ricard Pedró i C. de So
bregrau (Plegamans) , Josep Gassó i Vidal . (Ripollet), Es
teve Ramoneda i Ga.lobard (Sentmenat), Jaume Gorina 
i Sala (Castellar), Domènec Fatjó i Vallès (Sardanyola), 
.Josep Maria Viver i Lucena (Sant Quirze de Terrassa) i 
Josep Riera i Constançó (Barberà). 
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EL REGIM DELS OLIS 

Al ministeri d'Economia s 'ha reunit la comissió en
carregada pel Govern d ;estudiar el règim d'olis. 

Ha presidit el sots-secretari amb els directors generals 
de Comerç i Indústria i assistiren . representacions de 
productors, exportadors, fabricants i magatzemistes d'oli, 
entitats interessades i representació tècnica i oficial. 

S 'estudiaren les següents ponències : 
Primera. Defh:Íició i classificació dels olis d'oliva o 

comestibles . 
Dictamen i vot particular de la Unió Nacional d'olis 

de .llavor. 
Segona. Règim de fabricació, òs i venda d 'olis a Es

panya. 
Dictamen de la rponència i moció de don Manuel Re

zola, de la Unió de Fabricants de Sabó. 
Tercera. Propaganda genèrica de l'oli d'oliva 'as pa

nyol i el seu :foment en els mercats nacionals i estranger;. 
Dictamen de la ponència i moció del senyor Fontana 

Grau. 

REPARTIMENT DE LLAVCR DE PI 

El Departament de Tècnica i Pràctiques Agrícoles de 
la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Servei de Se
viticultura, anuncia haver rebut una quantitat de llavor 
de pi pinyoner, bord i marítim, que repartirà a fi d'a
i ndar la repoblaciq forestal de la nostra .terra a tots a
quells que ho te{¡en sollicitat o que ho sillicitin de se
guida, dirigint-se a les oficines del tal Servei de Selvi
cultura (UrgeU, 187) , tots els dies laborables, de nou 
a una. del matí. 

LA DECLARACIO DE COLLITA 

Han estat cursats al ministre d 'Economia, per la Unió 
de .Sindicats Agrícoles de Catalunya i Unió de Vinya
t.ers, els telegrames següents : 

«Unió Sindicats Agrícoles de Catalunya agraeix pu
blicació de.cret establint d,eclaració d,e collita guies cir
culació vins, primer pas indispensable purificació mer
cat. - President, Santaca.na .. » 

«Unió de Vinyaters de Catalunya percatada. important 
decret declaració de collita guies de circulació :felicita 
V. E. prom~lgació esperant beneficiosos resultats de la 
seva immediata aplicació . - President, Simó.» 

FALL DEIJ C.ONCURS DE BOLETS· CATALAN~ 

El concurs obert per la Direcció del Museu de la J un · 
ta de Ciències Naturals, ha estat fallat de la següent 
manera: 

Primer premi. (de 100 pessetes) : ro s 'adjudica. 
Segon premi (de 50 pesetes) : A la gírvola presentada 

per A..rlladeu Quintana, d ':Artés, que té 42 centímetres de 
diàmetre. 

Dividit en quatre el primer premi no atorgat, s 'adju
diquen, amb · els dos tercers de 25 pessetes del Concurs, 
al¡¡ sen~ors Francesca Ramos, per una «paloma», proce
dent de Sant Andreu; Emili Pasqual, per un bolet de 
poll, de Pierola; Francesc Planes, per un bolet de soca, 
de Santa Creu d 'Olm·de; Josep Queralt, per un rovelló 
de Reixac·; Josep Vidal, per tm lot de 40 espècies de 
bolets , alguns d'ells molt rars, reconits a la Serra de Pi
nós, de Santa Maria de Marlés ; i Rosalia Colilles, per 
un rovelló anòmal, constituït per dos exemplars sobrepo
sats, procedent de Calders. 

hl Jurat considerà dignes d'esment especial els do
nat.ius de R-amon Fontarnau, de Vic; Trinitat Vives, de 
Seva, Jaume Portell, de Montmeló; Miquel López, de 

Mollet; Josep Mas Estatuet, de Sallent; Benvingut Fà
brega, de Moià; B. Trunàs, de Breda; i Maria Boira, 
Dolors Marató i B. G. Sandelval, de Barcelona. 

LA REVISIO DE RENDES SOBRE FI -QUES RUSTI
QUES 

El ministre de Justícia ha :facilitat als periodistes els 
dos articles següents del Decret de revisió de rendes 
sobre finques rústiques : 

Artículo sexto. La revi ión y, en su caso, la reduc
ción de rentas, se ajustan\ a las nm·mas siguientes: 

a) En la zona catastrada, el Jurada mixt<>, o el juez 
de primera instancia, a su prudenw arbitrio y teniendo 
en cuenta las condiciones t¡ue se señalan en el articulo 
sóptimo, tenderà a aproximar las rentas contractuales 
a las fijadas por el Ca tas tro des de 1 de enero de 1921, 
incrementando las valoraciones anteriores a esa fecha, 
con el 50 por 100 , en los términos municipales valom
dos ante.: de 1 de enero de 1916, y con el 25 por 100 
en los términos mwlicipales valorados después de 1 de 
enero de 1916, y antes de 1 de enero de 1921. 

En ningún caso, la renta que se fije en el JW':liO de 
revisión, podra ser inferior a la renta. catastral determi
nada en el parrafo anterior. 

b) En la. zona no catastrada el J urado mi.. .. <to o el 
juez de Primera Instancia, a su prudente arbitrio, te
niendo en cuenta las condiciones que se determinau en 
el articulo séptimo, podra reducir la renta- contractual 
has ta un 50 por 100 , que seni el limite maximo de re
ducción. Cuando el propietario pruebe cua! era la renta 
de la finca o fincas durante el año agrícola 1913-14, la 
cuantía de esta renta marcar¡i dicbo limite maximo de 
reducción. No procedera rebaja alguna cuando la renta 
sea igual o inferior al liquido imponible d!ll amlllara
miento. Dentro de los lú:nites max:imos de reducción 
marcados en el parrafo anterior, si el arrendatario prue
ba que Ja finca arrendada paga, en concepto de renta, 
una cantidad igual o superior a la que satisíacía la mis
ma finca en el año agrícola 1918-19 , procedera la re baja 
del 20 por 100 como mínimum , siempre que dicha renta, 
en relación con la de 1913-14, haya su.frido al menos un 
aumento de 20 por 100. 

Articulo séptimo. En el juicio de revisión se tendran 
en cuenta, para fijar la cuantía de la reducción, cuando 
proceda, las siguientes circunstancias : 

a) En relación con el arrendador e importandolo a su 
Javor: 

Primera. El valor de las mejoras .útiles que haya rea
lizado por su clienta en la finca y Ja exención tributaria 
que esto le hubiera creado. 

Segunda. La :favorable situación patrimonial del' arreu
dataria en relación con sl arrendador de un fundo pe
gueñ6 o mediana. 

Terc~ra. La circunstancia de ser el arrendador impo
sibilitado, huérfano menor de edad, mujer soltera, huér
fana o viuda. 

Cuarta. La moderada cuantía de anteriores arrenda
mientos, combinada con la continuidad de los mismos 
arrendatarios . 

b) En relaciòn con el arrendatario e importàndolo a 
su favor: 

Primera. El valor de las mejoras t'1tiles que hubiesen 
realizado por su cuenta en la finca. 

Segunda. El becbo de llevar el arrèndatario largo 
tiempo explotando las fincas arrendadas. 

Tercera. El absentismo del propietario. 
Cuarta. La ventajosa situación econòmica de éste sn 

relacióu con la del arrendatario. 
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Quinta . Por lo que a este año agrícola afecta, la can
tidnd y calidad de la cosecba, la elevación de los joma
les y los gastos extraordinari os que baya. tsnido que rea
lizar el arrendatar io. 

L'ASSEl\fBLEA DE LA U IO DE SINDICATS AGRT
COLES DE CATALUNYA 

A la sala del Palau de la Metallúrgica, de Montjuïc , 
i Rota la presidència del senyor F rancesc Santacana, de 
la Unió de Sindi cats Agrícoles de Catalunya , se cels brà 
l' A. semblen de les Seccions de Fruites i productes hor
tícoles de la U . S . A. de Catalunya, per tal de clon ar a 
conèixer sl problema que planteja la manca d 'espai al 
Mercat del Bom , impossibili tant de donar compliment a 
l'ar ticle 3 del R-eglament que estatueix que la meitat 
¿el local s 'ha de reservar per als procluctss que hagin 
d 'ésser venuts directament pel s productor . . 

Obrí 1 'acte el senyor Santacana , amb unes paraules 
explicant-ne el motiu i fina litat, que no són altrss que 
la defensa del interesso dels productors i els dels con
sumid ::>r , en procurar reduir el cost dels productoo amb 
I 'eliminació dels mitj ancsr . 

P arl à despres el senyor Cabot, de Mataró , el CJu al ex
plicà I 'o rganit~ació f;·a tern al dels i::i indicats en defensa 
dels interesso; de la classe , i féu referència a l'ar ti cle 
tercer del Reglament de Mercats de 1 'Ajuntament, tot la
mentan t que lt\ concessió de llocs a la Plaça del Born 
pels Ajun tamen ts an terior: fac i impossible avu i donar 
compliment a ar¡ uest art iele amb un positiu dany per 
als productors. 

AH udí la pro po ta de l 'Ajuntament, d 'establir interina
ment el Mercat csntral de Fruites i productes hor tícoles 
al Palau del . Vest it , i fé\> algunes observacions a pro
pr>sit d 'acJnella . 

m senyor Albareda , president del Sindicat Agr ícola de 
Hant Feliu de Llobregat, histori à detall adament lss inci
dències que han tingut per colofó bandejar els agricultors 
del Mercat del Born, i explicà amb tots els detalls la 
situació anòmala d 'aquest. «Si h i b a- va dir- una llei , 
un reglamsnt, que ens empara, ¿per quina raó s 'ba de 
difi cultar la venda dels seus productes a l 'agricultor de 
casa nostra?» 

Tracta després de 1 'entrevista amb 1 'alcalde i els regi
dors , i elogia llur bon a disposició. Nosaltl'es- afegi- no 
anem contra ningú; defen ssm ímicament els nostres in
teressos. Considera conven ient la instaH ~ció interina del 
Mercat al Palau del Vestit, puix que així es pot acon
seguir la construcció d 'un gran Mercat central com es 
mereix Barcelona. 

El representant dels Sindicats de, València , seny~r La
fora, saludà els Sindicats de Catalunya, i explicà l 'orga
nització d' aquelles agrupacions . Agraí la deferència el 'ha
ver-lo deixat ocupar la tribuna i elogià Barcelona, 

El senyor Casanoves , ds la Societat de Productors del 
Prat, agra í a la comissió les gestions que fa en defensa 
dels interesos dels agr icultors . Digué que l 'única finali
tat que hom persegueix es la de reduir sls preus de ven
da , puix que és una anomalia que un a col qué el pagès 
ven a 10 cèntims , el consumidor n 'hagi de pagar 30, de
gut als mitjancers . Aquests-digué-no poden viure sense. 
nosaltres, però els consumidors i nosalt res, ·s í. 

Seguidamen t parlà el senyor Corbella, de la Coopera
tiva AgrJcola de Sant Martí, el qU'al feu ressaltar que 
la installaeió del Mercat tal com bo demanen 'els sindi-
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cats , no sols defensa els interessos dels sindicats , sinó 
que també és convenient als agr icul tors en gensral. 

E l senyor J aume R.aspa.ll , de Sant Feliu de Llobregat 
donà les gràcies a la ·comissió per la tasca realitzada , i 
demanà que per cada sindicat sigui nom~nat un vsnedor 
qu e t ingui cura de les operacions d 'aquells que no pu
gu in anar-hi matí i tarda ; t ractà també dels mossos que 
són }Jaguts per ells i després res ulta que no se 'n poden 
servir, i proposà que cada sindicat tingu i els seus mossos . 

F éu el resum de l 'acte el presiden t senyor Santacana, 
el qual recollí les man ifestacions del delegat de la Coo
perativa de Sant Martí, dient qus tam bé considera que 
I 'actuació dels sindicats és be ni actora per als àgricul tors 
en general, i aconsellà que tots se sindiquin per t al de 
millorar les condicions d'el treball , i que es dsspullin de 
tot personalisme . Digué que t robava molt encertades ·les 
paraules del senyor Raspall. P roposà que en atenció a 
què cal con tinuar les nsgociacions , procedeix el nomena. 
ment d 'una comissió , i llegí unes clà.usules d 'ori entació, 
que són les següents : 

Primera . Que sigui acomplerta íntegramen t la dispo
sició del R.eglament del Marcat Cent ral de F rui tes i ver
dures , principalment l 'article tercer relatiu a la distri 
bució dels llocs de vend a. 

Segona. Que mentre es dóna la solució an terior, sigu i 
ocupat immediatament e1 Palau del Vestit per a la venda 
de fruites i verdures , però que sigui ocupat unicament 
pe:¡.; s indica.ts i agricultors que venguin sense mit jancer. 

Tercera . Que per a la bona marxa del Mercat, i pe.r 
tal que no pugui ésser usurpat per usdefruitaris, hom 
reconeixerà la força dels Sindicats i els donarà interven
ció directa en la direcció. 

Quarta. Que eu aquest Mercat puguin vendre llurs 
productes les altres regions, mentre els portin per mi t jà 
de llurs sindicats respectius . 

Cinqnena . Que les bores de venda siguin de cinc a 
nou del matí i de trss a cinc de la taraa . 
. Sisena. Que les autori tats procurin amb la major ra
pid esa que els cabals m unicipals ho permetin , la creació 
el 'un gran Mei·cat Central internacional , on puguin ésser 
.fetes amb eficiència totes les opsracions que les com ar
ques i Barcelona necessiten i desitgen. 

P er aclamació fou nomenada la comissió següent, que 
presideix el senyor Santacana , president de la U . S . A. 
Per la comarca del Llobregat - for en designats els senyors 
.Jaume Albareda , P au R.igol i R.amon N ubiola , i per la 
comarca de Mataró, els :enyors Cabot,. P au Llibre i An
ton i Du ran . 

ELS JURATS MIXTOS 

S 'ha disposat oficialment que es procedeixi a la cons
titució dels J urats m ixtos de . la propietat rústica qu e 
a cont inuació s 'indiquen : 

Província de Barcelona : Dotze jurats mixtos als par
tits d 'Arenys de Mar, Barcelona , Berga, Granollers, 
I gualada , Manresa·, Sabadell , Sant Feliu de Llobregat, 
'l'snassa , Vic , Vilanova i Geltru i Vilafranca del Pe. 
nedès. 
Pro~ ínc ia de Girona : Sis jUl'ats mi xtos als partits lle 

La Bisbal , F igueres , Girona, Olot , Puigcerdà i Sant11 
Coloma de Farn.és. • 

Provincia de Lleida : Nou ¡urats m ixtes als par t its de 
Balaguer , Borges Blanques, Cervera, Lleida, Seu d'Ur
gell , Solsona, Sort, Tremp i Viell a . 

P rovíncia de TarragGna : Set jurats mixtos als partits 
de Falset, Gandesa , Montblanc , R.eu.s, Tortosa, Valls i 
Vendrell. ' 

-= 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

ADODS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
100 d'àcid fosfòric i I !2 
per 100 de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, 18-20 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ... .. . ............ .. . 

Superfosfat de calç, 16-18 

r:bl;o~. ~·.~e~~ ~~s~~~i·~· s~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

r:bl~o~. d.'.~c~~ ~~s~~~i·~· 8~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

100 de nitrogen . . . . . . . . . 
Nitrat de sosa, 15-16 per 

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

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

Clorur de potassa, 8o-85 
per xoo, equi valent a 
49' so per 100 de potassa 
pura .......... ..... ..... . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, IO-II per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . .. . 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per roo de potassa . . . . .. 

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

de nitrogen i 28 per 100 
de calç ......... .. . 

Cianamida 19·20 per 100 de 
nitrogen, 6o per 100 de 
calç ...... ... . ... .. .. ... . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, g8-1oo per 

UNITAT 

100 quilo~ 

, 

• 

70 quiJos 
100 quilos 

» 

100, extra .. . . .. .. . . .. ... 40 quilos 
Id. id, g8-Ioo {d., extra fi ... ~ 
Sofre gris o precipitat ... .. . » 
Flor de sofre o sofre subli-

mat ... ... ... ... . .. » 
Sofre de terròs ... . .. so quilos 
Sofre en pans, refinat ..... . 
Sofre de canó . . . . . . . . . . . . . .. 

PRODUCTES ENOLOGies I 
Acid cítric cristal·litzat, pur 

estranjer 99°. ... ... ... ... ... 1 kllo o litre 
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... ... .. . ... ... ... ... » 
Id. id. corrent ... ... » 

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

Carbó vegetal en pols fina ... » 
Cel·lulosa Enol. ... ... ... ... ... » 
Cola Vila . ... ... .. . ... ... ... .. . » 
Id. Coignet, en p laques.. ... » 
ld. xina en fideus ... ... ... ... » 

Carolussa Saliausky ... ... ... ~ 

PESSETES 

IS'-

11'65 

10'86 

45 '-

49 '-

29'50 

40'-

23'-
12'50 

30'50 

18' -
20'-

10'-

26'-
40100 
46's o 
52'-

(tornprant-ne 100) 

8'25 
4 150 
4'25 
1

125 

I'so 

t'so 
o'8s 

3'75 
2

1 15 
s'-
2'75 
3'-
5~'-
45'-

Colorant Bordeus ............. . 
Id . Caramelina .. ....... . 

Fosfat amònic blanc de neu, 
en pols. . ... ............. . 

Gelatina Flandes extra ....... . 
Id. or, plata, bronze ..... . 

Glicerina, pura bidestilada, 
30° Enol ............... .... .. 

Metabisulfit de potasa cris-
tal'litzat ... .. ............ . 

Negre animal ...... ........... . 
Nosperal (substitueix al sul-

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

Id. al éter, pur ........... . 
Brou Bordelés Schloesing . .. : 

BOTAM 

Barrils de 14 a t6litres, roure 
» 28 a 32 » » 
» 100 litres ...... ..... . 

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

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella ... ... 
Xeixa de la Manxa . . . .. . . .. 
Froment de la Manxa ..... . 
Aragó ......... ........ . 
Navarra ........ . 
Urgell i Vallès ... .. ...... . 
Comarca ... .. ....... .. . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer .................... . 
Lleida .... .. ............ .. . 

Ci~Jada 

Extremadura .. . .. . .. . . . . .. . 
Manxa ............... ..... . 
Aragó .................... . 

Ordi 
Extremadura .. . .. ......... . 
Manxd ............ . ........ . 
Urgell .................... . 
Sagarra ... .. ......... . 
Aragó .................... . 
Castella ................. . 
Comarca ................. . 

Moresc 
Plata, ........ . 
Danubi ........ . 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero .. . .. . .. . ... .. . 
!dem, mitjà ......... .... .. 
I dem, selecte ... ........... . 
Matisat, ordinari ... .. . .. . 

UNITAT 

1 kilo a litre 
'/) 

» 
» 
» 

» 

,. 
)) 

., 
'/) 

'b 

)) 

Un 
)) 

100 qujlcs 
)) 

» 

» 

» 

• 

,. 
.. 

• 
• 
• 
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PI!.SSI!.TI!.S 

15 a 7 5 
1 S a 75 

2'10 a 2'45 
4

125 
8'25- 7'25 

3'50 

1'70 a 2' 10 
1' 15 a 1'45 

I 
1 15 

4'35 
3' 50 

s'65 a 10 
10'75 a 16 

1 '75 

7' -
13'-
28'-
48'-
50'-

2101-

46'5o a 47'25 
46'-
46'-

46'50 a 47'-
47'50 

47'- a 48'50 
41 1

-

46'50 
oo'- a oo'-

49'-

1

34'-
34'- a 35'-
32'50 a 35'-

37'50 a 38'
oo'oo a oo'-
36'- a 37'-
38'- a 38'5o 
3Q'- a 3Q'5o 
37'- a 38'-

43'- a 44'50 
oo'- a oo'-

39'- a 39'50 
oo'- a oo'-

56'- a 57'-
56'- a s8'-
59'-a 61'-
57'50 a 59'5o 
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ldem, selecte ... . .. 
Bomba, ordinari .. . 
ldem, superior ..... . 
Idem, extra ... . . . . .. 

LLEGUMS 

Fa11es 
Extremadura 
Itàlia ... 
Mallorca ... 
Oran, 
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 
Pals ............... . 

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; pals ........... . 
Turtó de coco . .. .. . .. . . .. 
I dem de cacauet ... · ... 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de -carn ........ . 

UNITAT 

1ooquilos 

» 

)) 

I 
1 oo quilos 

» 

PESSETES 

59'6o 
6o'- a 62'
IOS'- a 1 12'-
113'- a 119'-

57'
ss'- a ss'so 
56'- a s6'so 
ss'- a 56'5o 

oo'
oo'-

53'50 a S4' so 
54'- a 55'-
50'- a SI'-
53'- a 53'50 

51'-

201 32 
28's7 
24'05 
2S'
oo'-
29' 76 
29'50 

33'- a 43'
oo'-

44'-

92'-· a 9S'-
90'- a 92'-
90'- a 92'--
70'- a 75'-

6s'-
oo'-
oo'-

90'- a 95'-

» 39'50 a 41'-
41'so a 42 1

-

» 42'- a 44'-
» 1101

- a 12$ 1
-

'1> 17'- a 83'-
» 8o'- a ~~s·-

68'- a 70'. I 62'- a 64'-

6o q~ilos 26'- l'. 27'
.. 23'- a 24'-

20'- ?. 22 1
-

» 
1 o o litres 

'/) 

70 quilos 

100 » 

18'- a 19'-
17'- a 18'-

5'
s'-

2o'-
40 1

-

35'-

40 quilos 6'so a 7'-
• · 3'- a 3'50 

100 quilos 44'- a 4S'-
28'- a 29'50 

» 34'- a 36'-

» 38'- a 39'-
45'....:... a 6o'-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

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

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A 11ellanes 
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 

Industdals 96 per 100 

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

Desnaturalitzat ... 
Aiguardent de canya, 74 a 7 S 

gnus ... 

Oli11a 
Ordinari 
Superior 
Fi .... .. 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyol·a 
Verd, primera 
ldem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

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

ANIMALS· I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del . pafs .. . .. . .. . 
Vaques fdem ......... .. . 
Vedelles ídem .. . .. . .. . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . 
Xais fdem amb llana... . .. .. 
Moltó . 
Cabres ídem .. . . .. . .. .. . .. .- · 
Cabrits ídem ............... · 
Porcs blancs del país, de · 

uo quilos net 
Idem, molt grassos 
Idem fd. valencians, fd. 
Idem mallorquins .... ........ : · 

-

UNITAT 

to o quïlos 

• 

.. 
'I> 

)) 

» 
» 

}) 

10 quilos 

• 

too qui los' 

jurau i het!Oiitre 

.. 
» 

, 

100 litres 

.. 

» 

1 o o quilos 
}) 

1 oo litres 

» 

1 quilo 
. .. 

» 

» 

, ... 
• 

PESSETES 

901
- a 1101

-

35'- a 40'-

425'-
465'-
4401

-

215 1
-

ooo'-
225 1

-

195'-
175'-

8'-
9'-
ó'-

420 1
-

2130 
2

140 
2'8o 
2140 
2

150 
::¡'-
31 20 
3'50 

285'- a 300'-

242'- a 245'-
228'- a 230'-

l$0
1

-

205 1
-

22 I 175 
2 ·4'8o 
247'85 
256'55 

108'70 a 113'10 
ooo'oo a ooo'oo 
126'10 a 130'45 
108'70 a 113'10 

ooo'-
153'-
1701

-

201 1
-

17S'-
20$ 1

-

2
150 

2
150 

3120 
3'5° 
4'50 
3'6o 
2

150 
.6 a 7 

3'30 
2'8o 
3'30 
o'oo 

F' 

-_ ..... 



CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA D E CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUN D A D A L 'ANY t881 

lllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats am b la xa rx a 

ferrovià ria.-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs . sobre cereals, fruits i primeres m atèries 

O be~tura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-Comptes corrents en m on e

des estrangeres. - Descompte i cobrament d 'efectes comercials.

Valors.- Cupons.- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 

TAllER§ PfEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PI R B IV, 1 O 9 • llasa fundada eo 1855 • BABIJILOlU 

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 - Premses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuperies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

MOLI 
"ALFA" 
EI millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disp.:>sitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Andreu Morros 
Oficines: A vinguda del Marqnès de Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES · 

f1Bfti[A[l0 HAUOHIL. So11ititar preus 1 tatnlegs 



Son las m ejo-
r es basta hoy. 
No d ejan h e-
ces , que dando 
el vino s in as-

pereza 

Primer Pre-
mlo y Medalla 
de Oro en e l 
Co n curso d e 
Pren sa en AI-
c azar d e San 

Ju a n 

Material de vendimia :-: Productos para la elaboración 
PEDIR DETALLES Y CATALOGOS 

~ 
~ 
~ 

~ VICENS VILA CLOSA ~ ~.~.~~;~~- ~: T~·=-~~~:~v~~~ - Barcelona ~ 
•>S;<>S<~>9<>9:)S;(>E!J(>S()S;()S;()IS<)S;(.~)S;(~>S(~)S;(>S<:~· 

Propietaris! Quan necessiteu elevar 
recordeu-vos sempre 

aigua 
de 1 a 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Deman6?n catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CIÑIRDO- Aragó, .252- Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllll 

GRA NJA "CARLES" 
P .A. L S • • (PR O V . DE G IR ON A ) 
11 11111111111111 11111 1/II I III I III II \I II III II III II I II III I II IIIIII I IIIIIII I IIIII IIIIIIIIIIII II III II II I IIIIIII II I IIII LI III I I!I I III II llillll 

IMPO~TACJÓ DE VAQUES I 

VEDELLES DI~ECT AMENT 

DE SUISSA 

GRANS EXISTÉNCIES 

PERE CARRERAS BOFILL 
TÉCNIC AGRÍCOLA E. S. A. B. 

11111111111111 I IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII·IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

.......................................................................... 
ADQUIRIU ELS LLIBRES A 

LLIBRERIA 
CATALONIA 

RONDA SANT PERE, 3 - Telèfon 12456 

BARCELONA 

.111111111111111111 lli I li li I I I lli I lli li li li 111111111111111111111111 I lli lli I 

NAGSA.-<Jasanova, 21~·214--BAI!.CELONA. 


