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Comportes automàtiques de la Presa de Talarn (Salt de Tremp, 42 500
C. v.), un dels més importants de la nostra economia hidroelèctrica

Obra enriquida amb més de
dos-cents gravats i multitud de
Mapes generals de Catalunya,
deu d'ells especials (vegi's TeS"
pècimen), entre els quals des'
collen, per la seva exactitud i
minuciositat de detall:
Mapa Mi'iier. Id. de RegaU

ges actuals i futurs. Id. de la
Xarxa Elèctrica catalana com"

pleta. Id. de Concessions i pos'
sibles Salts d'aigua a realitzar.
"■Jd. d^Inventari d'Usuañs hi"
dràulics fabrils i Centrals eleC"
triques. Id. Turístic, etc.

Boscos nevats de Viliella, una de les grans pos¬
sibilitats turístiques de Catalunya. i Foto Nirmoi.A;

L'obra en dos volums: Preu 16 pessetes

LLIBRER I A

VISIÓ ECONOMICA DE CATALUNYA
ESl'ECIMEN DEI^S GRAVATS

Per

lluís creus vidal
(ENGINYER INDUSTRIAL)

Amb un autògraf del primer President de Catalunya
FRANCESC MACIÀ

i un pròleg de R. SURINYACH SENTIES
UNA OBRA MOLT DEMANADA!

Un intci d'Enciclopèdia Econòmica de Catalunya, que ve a suplir la mancança
oficial en Estadístiques, sense perdre el seu caràcter general i criteriològic.

Visió Econòmica de Catalunya és l'obra sobre Economia catalana de tant temps

ençà demanada pels nostres estudiosos, i, encara, pels nostres homes de negoci,
tècnics i caps d'empreses, els quals es veuen en la necessitat de trobar, concentrat
en un sol Tractat, i en forma metòdica, un Inventari general descriptiu de totes i
cada una de les nostres activitats (industrials, comercials, obres ptíbliques, etc.), o
millor, si es vol, de poder disposar, per a la consulta, d'una veritable Enciclopèdia
Econòmica que comprengui totes les Branques corresponents, i en la qual, a més
de la minuciositat i del detall propis d'una Obra com aquesta, es supleixin les
mancances de. l'Estat, incloent en ella valuoses i indispensables Estadístiques que,
per vergonya, són, fins ara, inexistents, i, a l'ensems, es trobin sanes orientacions
de caràcter general, amb una visió de conjunt) de totes les necessitats de la nostra
terra, capaces d'informar el criteri dels qui la consultin.

Entre les qüestions estudiades en aquesta obra (que, poc o molt, ho són totes,
donat el seu caràcter enciclopèdic), assenyalarem les següents:

•Agricultura i Ramaderia, en aquesta edició, encara, resumides a les seves línies
generals.

•Boscos, amb un extensíssim Inventari de totes i cada una de les boscúries catalanes
i llurs necessitats de repoblament.

•Mineria, comprenent entre altres aspectes, una descripció acurada de la nostra
regió potàssica.

•Grans Regatges (Hidràulica), comportant l'estudi detalladíssim de la naturalesa,
règim i obres dels nostres rius, conca per conca i tram per tram; descripció de
cada un dels Projectes existents en matèria de Pantans i Regatges, així com dels
ja realitzats. Inventari complet, per rigorós ordre geogràfic, de les Centrals elèc'
triques i tota mena d'Usuaris hidràulics fabrils. Inventari complet de totes les
Concessions i Salts d'aigua possibles (amb llurs característiques de detall), que
poden trobar'Se dins del nostre territori, etc.

• Xarxes elèctriques, amb la descripció detallada de totes i cada una de les CeU'
traís tèrmiques i hidràuliques, línies d'Alta Tensió (des de 130 a to KV.),
Centrals transformadores, etc.

• Indústria, Comerç, Navegació. En aquesta edició, encara, reduïts aquests tres
grans aspectes a les seves línies generals.

•Ports, amb l'estudi acurat dels mateixos, incloent també el del futur Port Franc.
•Carreteres, amb alguns inventaris de pobles incomunicats, etc.
•Ferrocarrils, incloent les qüestions de defensa del carril contra la carretera, reor¬

ganització comercial de les Companyies, i altres aspectes més concrets, com
el dels Enllaços ferroviaris, etc.

• Turisme, constituint, per ella sola, aquesta part, un Tractat especial de totes les
nostres possibilitats turístiques, inventariat minuciosament, incloent també
projectes de Patronats protectors de Muntanya.

• Estadística, com correspon al
caràcter d'iquesta obra, d'Es¬
tadística i de Criteri, alhora,
tota ella.

d'una de les nostres principals filatures, exponent de la nostra
Indiistrla tèxtil

Vista parcial del Port de Barcelona (InstalTació de grues)
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VISIÓ ECONOMICA DE CATALUNYA

ESPECIMEN DEES MAPES QUE IE LUSTREN E'OBIiA, CONFECCIONATS EXPKESSAMENT PER A EEEA

MAPA GENERAL N.° 9 — Mapa Turístic de Catalunya. lïeus ací el significat dels principals símbols: A, llocs d'interès arqueològic o artístic; B, principals estacions
balnearies; B', ídem en projecte o possibilitat; F, ferrocarrils de gran interès o finalitat turística; I, bells indrets a més dels expressats: M, grans estacions de muntanya;
M', íd. en projecte; P, principals platges; R, portes d'entrada turística de Catalunya; S, principals estacions d'esports d'hivern; S', ídem en projecte; T, ciutats o po¬
blacions amb especials atractius moderns; V (o U), ídem íd folklòrics, festes tradicionals, amb notoris atractius turístics; X, patronats de muntanya en
projecte. Aquest mapa ostenta a més, en vermell, o^^Tnbols — prou explícits de si — que assenyalen, suggestivame^^els principals motius turístics de Catalunya.


