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El canal de rech de
l'esquerra del Ebro
Per tractarse d'una obra de gran importancia
pera '1 desenrotllo de l'agricultura en una comar
ca de Catalunya y en la que shi han empleat no
escassos capitales del país, creyém que nostres
Ilegidors s'enterarán ab gust deis següents datos
sobre son estat actual y les vicisituts per les
quals ha passat aquesta gran obra.
L'assut 6 resclosa es una obra grandiosa. Les
aigues forman allí un gran embassament que
refiexa en sa superficie les escabroses montanyes
d'abdós marges. Y al precipitarse les aigues per
la pendent, se bellugan ab gran fressa, presen
tara de banda á banda del ría una franja de va
pors «espuma. En la marge dreta, una serie de
rescloses favoreixen la navegació pel Ebre. El
canal d'aquel] costat, en explotació regular des
de fa 40 anys, pren un caudal de 16 metres cú
bicho per segón y rega una inmensa extensió

finsiij

Mas
El canal de la marge esquerra del Ebre

com

pletará les obres de

rech y saneixament del del
ta del esmentat ciar, aumentant fins á 25.000 hec
tarjes les 12.000 que en la actualitat están ja
conreuades ó en camí d'esser aprofitades.

La dotació del non canal es de 19 metres
cúbichs per segón de temps; l'antich de la
marga dreta, en explotació regular desde fa
40 anys, en consum 16, de modo que 's dis
posará de 35 metres cúbichs pera '1 recia del
delta; aquesta can titat, que sembla exagera
da, no ho es, si 'o te en compte que la mejo
ría deis terrenos se dedican al conreu del
arrós, y aquesta granísula, com se sab, exi
geix grans cantitats d'aiga.
La longitut total deis canal en construcció es
de 64 kilómetres y, com que la pendent es esca
sa, resultan secciono transversals molt grans. En
los primera 26 kilómetres la secció es de forma
trapezoide', de 8'50 metres d'ample en la base,
2'90 metres d'alsaria y taluts inclinats ala dos
costats. En el resto, les secciona son mes petites.
Les aigues se prenen al riu Ebre, pels voltants
Ile_Ckejl(L.y deiaiKap..ep, el Mediterrani á 50 ki
lómetrets de la resclosa.
Les obres més importants radican en els 14
kilometres que hi ha entre la presa y la ciutat
de Tortosa. La resclosa te :300 metres de llargaria
y uns cinch metres d'altura sobre el fons del riu.
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casi acabada y durant el próxim
segurament s'acabará. Se necesitan
quatre bírlelo, que tots s'están construint
y que tenen 1.100 metres el primer, 235
el segón, 85 el tercer y 1.400 el quart, que
pasea sota 'la castells y antigas fortifica
batí

cions de Tortosa; durant aquest any se
acabarán aquets treballs. El volum de te
rres. á remourer. sense contar els túnels,
paste de dos millons de metres eúble.b.s.
Ele treballa se fan ú bras Ó ab excavado
res, de les que n'hi ha una funcionant y
altres tres en cerní, que 's creu podrán tre
ballar en el próxim mes. El nombre de
passós per camino que 's tenen de construir
pera '1 restabliment de servituts, pasan de
1(X). També hi han sinch sifons de relativa
importancia pera sequies de barranchs.
Está construit el pos sota del ferrocarril
del Non en restació de Tortosa, que te 114
metres de Ilargaria.
El pressupost total de les obres puja á
10 millons de pessetes deis gneis se n'han
gastat ja :3 millons y mitj.
Les obres se comensaren pel maig del
1908 y 's compta que s'acabarán en desem
bre del 1910.
EL SR. EN FRANCESES DE P. ROMANA Y SUARI,
Y si aixfs es consegueix, y lo fet fins ara
del Coneell d'Administrad() de la Reyal Companyla d Canallseació y Rech
ho fa creurer, la Reyal Companyía del Ebre
del Ebro, ánima de l'empresa.
haurá batut el recort de la rapidés en la
construcció de canela.
cessari. La Companyia intentá conseguir del
Concedit per En Isidro Pourcet el projecte de
gobern algún aussili; mes, com per aixó necessi
navegació per l'Ebre, desde Saragossa al mar, taba posar les obres en estat (temer rebudes, so
una lley va otorgarli la concessió
necessario, que
licitá y obLingué l'ajuda del «Crédit Mobilier» de
comprenía ademes els rechs que al ensernps de
París, mercés al qual pogué en 1861 efectuarse la
la navegació poguessin establirse. En 18 de de
recepció oficial.
sembre de 1852, es constituhí la societat anóni
En 1867 s'aprobá definitivement una Iley que
ma «Real Companía de Canalización del Ebro»,
asseguraba á la Companyía '1 cobro de 800.000
domiciliada á Madrid y ab un capital de 126 mi
escuts un cop hagués executat certes obres
Bona de ralo en accions nominatives, á la que el
complementarles, y la relevaba d'establir la na
senyor Pourcet traspassá la concessió y '1 con
vegació del Ebre, entre Escatrón y Saragosse.
tracte de construcció.
Cobrats que (oren los 800.000 escuts y pagat
Al comensament, la Societat tingué que l'uy
ab ello una part dels déutes de la Companyía,
lar ab grana dificultats, les unes d'ordre inte
aquésta, continuá lluytant ab la manca de re
rior, económiques les nitres, essent la no menys
cursos, car encara que 'la rechs habían co
important, l'haver tin
mensat á produir en 1859, no produfan prou pera
gut de rescindir el con
cubrir los gastos de les atencions ordinaries y
tracte ab el constructor
de reparació d'obres antigües y la construcció
en 1856. Llavors la Com
de les noves, que permetissin regar mejor super
panyía s'incautá de les
ficie.
obres construídes, con ti
En 1872, la Companyía trasladá son domicili á
nuá su construcció y, en
Barcelona, y en 1873 adoptá la denomivació de
mara de 1857, ya va co
«Real Companía de Canalización y Riegos del
rrer raiga per tot el Ca
Ebro», trovantse ab el perill de la caducitat de
nal d'Alimentació y pel
la 'ley en 1867, abrís com d'algunes prórrogues
de San Carlos, y després
otorgades.
d'alguno viatjes de pro
En 1879, un contracto firnaat ab la Societat
ba fins á Mequinenza,
Catalana de Crédit doná á la Companyía alguna
s'efectuá en 19 de juliol
anys de tranquilitat, durant els quals va trae
la proba oficial.
tarse de conseguir del gobern una lley que su
Al cap de poch temps,
primís la navegació, que modifiques la forma de
va tindres de sospendre
pagos de la subvenció y que concedís una pró
lo servey y noves difi
rroga.
cultats impedían donar
Fracasats tots els esforsos pera lograrla, la
TÁMAICA DE GONZÁLEZ, T COMPORTES DEL CALLE
á les obres rimpuls ne
Companyla tingué que demanar que 's declares
,
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preservatíti que combat efi
aqueixa malura: es el sofre su

puratíu y
casment

blintat; aquesta práctica, efectuada co
rrentment y generalisada per tots los
vinyars, coneguda vulgarment per l'en
8ofrada,7consisteix en escampar per les
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condició indispensable
bou éxil. del tractament que
sofre
sigui una pols impalpable, car aixís se
favoreix son contacte ab l'ayre que
l'oxida, transforrnantlo en anhidrit sul
furós, el que!, hidratantse ab l'hurnitat
atmosférica, se converteix en ácit sul
fúrich, que en la petita dosis que 's
(roba sobre les fullea es suficient pera
destruir y cremar les espores 6 llevors
de l'oidium, al ensemps que son aparato
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caducada sa concessló y que s'otorgues nova subasta.
La caducitat fui: decretada en 1888 y s'anuncia
la tuna subasta, que 's va tenir de sospendre per
desacort entre la ministres d'Hl/senda y Foment.
La Companyla estaba en suspeneió de pagos, y
en 1891 fati aprobal un conveni, mercés al qual
pegué recobrar l'adminietració de seo perteneneles.
Llavors solicitá y oblIngué que 11 tos aplicada
la ney de C.anals y Pantanos, pera que, en el ras
de quedar deserta la nova aubasta, tingués drel
d'esser indemnisada per les obres.
En 1905, 1 Excia. Sr. Marqués de Montroig pre
senté al Senat una proposicié de lley, que fou
aprobada per les Corts y sancionada per S. M, lo
15 d'abril de 1000, y conforme á la quid s'anuncié
en 19()B una nova subasta (byte concesaló, olorgant ventatjesal corlees/donad en el cae d'esser
Aseoclació de propletaris, Comunitat de regants
un Sindical Agricol, y á Tortosa 'o constituí la
Comunitat de regenta Sindical Agrícol del Ehre,
formal per propietarls de 40.000 »malo, la qual,
d'acortab la Reyal Companyítt, acudí á la subasta, que 11 fou adjudicada.
En virtut d'un contracta firmat en aquel! niateix any entre la Comunitat y la Reyal Companyía, aquilata »la encarregat de la construcció
del canal de l'esquerra, gueto obres !oren comensedes en octubre de 1907.
Y es aixfs com harrnénica y democráticament
sha resolt un problema que sernblaba Insoluble,
ab gran profit deis accionistes y ab no menor
benetici de la comarca tortosina, que mercés al
renal de l'esquerra veurá convertida en magn'echo regadfus l'extensa zona que ha formal,
l'F.bre ab sos arrastres.
Tortuga está, donchs, d enhorabona, y al donarIbi nosaltres. feliciten, tumbé ala senyors que
(orinan el Consell d'Administracté del Canal y
del modo mee efectués al senyor Romana, nostre
distinga amich y ánima de l'empresa, per l'activital que ha comunicat á n'aquesta grandiosa
obra.-que, segóns l'opinió duna persona competent, está cridada á eoser, en son género, una de
les mes importante d'Espanya.
IS1DRE LLAVRADó.
•
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Oídium de la vinya
L'oidium de la vinya, conegut més vulgar-

polsina, carbó, lepra ó
cendreta, es una malura criptogámica deis
vinyars que, originaria d'Atnérico, aparegué
á Europa per primera vegada cap al any
1845 en Anglaterra, y al cap de poch temps
habla invadit les vinyes de la regió mediterránia, ocasionant, segons quins anys, perrnent ab els noma de

diles de gran considerad&

L'Erysiphe Tweheri, car aquest es el nom
se designa al oidium, es
un bolet microscópich que perteneix al ordre

científich ab el qual

Generalinent se fafi tres ensofrades:
de les Erisifinias, classe deis Ascomicels, y
La primera ensofrada den ferse aviat, quan
que ataca les parts tendres deis ceps: párn
els brota tenen de 7 á 10 centímetres de llar
pula, rebrota herbacis y rabims.
gario.
L'oidium se manifesta en els ceps atacats
La segona ensofrada se fa per la floreció,
baix respecte d'una polsina farinosa, blanch car favoreix la pollinisació y 's disrninueix
grisenca, de lacte agradable y olor de flor
considerablement lo millerand, aixó es, ra
dura, que colora de moreno fosch les parts hims de diferente mida y coloració.
atacades; les fullee se cargolen, els gratas de
La tercera ensofrada se fa quan els rahims
rabim s'acribillen, s'assequen y cauhen.
tenen la mida d'un pésol, y 's repeteix més
La polaina está formada per una gran mu
menys sovint aquesta °pereció, segons la vio
nió de Ilevors del hotel productora de la ma
lencia deis alachs del oidium y que la tempe
'elite, los quals, transportats pels vents, en
ratura siga més 6 naenys calenta.
emanen l'oidium á n'els ceps sana. Aquest
Deuhen escollirse pera efectuar aquesta
modo de propagarse la cendreta s'efectúa com °pereció díes caleuts y tranquils, cap á la
acabém de descriurer, solsament al istiu; mes, matinada, y no 's deu ensofrar,
conirariament
com deuhen conservarse llevors pera repro
á lo que s'acostarme á creurer, per les rosades,
duir l'oidium l'any següent y com que no car les gotetes d'oiga aglomeran lo
sofre.
podrien resistir los (neta de I'llivern, el bolet Tampoc se deu ensofrar pel ternps de pluja.
prodtteix allavors son fr u i t característich
L'ensofrada pot efectuarse ab escombretes,
anomenat periteque, que es com unes boletes mes aixls se peri molt sofre; lii han també
lluerales, grogues 6 verrnellenques, quid su unes capses de tialina ah foradets al fons pels
perficie está recoberla de pels encris
pats: dintre d'aqueixes boletes hi han
una saquets anomenals ascospores, que
están picos de bolets y que, reventant
per la primavera, deixan 'hure la llevor
que propagará novamenl la malura, que
aixfs se continúa indefinidament. Sem
bla que aquesta plaga ofereix algunos
diferencies en el seu desenrotllo á Euro
pa y América, que be podrien ésser re
sultat de l'adaptació al diferents medis
de vida d'abdós conlinents.
L'oidium apareix més 6 menys aviat,
segons l'humitat local y la temperatura,
desseguida que la vinya ha comensat
MIEL DE DARDOGET, DE 235 IIET3ES DE LLARES, TOTELIEKT
á brotar y que '1 termómetro marca més
FORADÁT
enllá deis 12 graus, son de temer els
seus alachs, que son especialrnent perjudi
quals sud el sofre quan s'agitan sobre 'la
dais si sobrevenen cambis bruscos de tempe
pámpols; mes, de totes les eynes, les que mi
ratura.
llor resultat donen son les ensofradores de
Quan l'oidium ataca á les flora, les aborta;
manxa, que llensan el sofre en verdadera pols
mes no acostuma á apareixer fins que '1 fruit
está ja formal, y allavors la polsina 's posa impalpable, assegurant aixís sa repartició
uniforme.
sobre 'la raltims, que s'ennegreixen rápida
Hem descrit en aquest arlicle la causa de
ment, la pell deis guata, modificada per la
la malura deis vinyars anomenada l'oidium,
malura, se torna inflexible, y la pulpa, crei
hem estudiat el seu -desenrotllo y 'la carác
xent y aumenlant de volum, la trenca y la
ters que presentan els ceps atacats, y totaixó
reventa.
pera poguer aplica: el remey en época opor
Si l'atmósfera es seca, els rahims poden
tuna á fi d'obtenirna 'I millor profit; seguei
encara madurar; mes, si pel contrari es humi
da, la pulpa que aun se cobreix de floridura xin nostres congela els pagesos aimants de
lurs interessos, y aixis se veurán lliures
y rápidament se podreix.
d'aquesta plaga, que tants y tants perjudicis
Com pot veurers, aquesta plaga no mata 'la
els
hi ocassiona.
cepa, pero 'la debilita considerablement y dis
minueix llur producció, car ataca les parla
JOAN BULBENA Y ESTRANY
verdes deis mateixos.
-

Actualment

se

posseeix

un

excelent remey
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4.

Si sempre y en lotes les époques el
de cenes hortalisses ha consti
tuit una de les més segures rendes pera
l'agricultor, de bastantsanys á n'aquesta
part, en vi rtu t del gran consum que han
experimental y de les moltesé importaras
fabriques que s'ban rnontat en dtferents
punta d'Espanya pera I' explotació y
exportació de les conserves vegetals, ha
fet que son conreu hogi alcansat en tan
poch temps tal importancia, que rendint
grans beneficis ha convertit no poques
de nostres fa moses borles de Catalun
ya, Arag6, Valencia y altres en xamo
conreu

t
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l' estfu v
torres de

Be es veritat que '1 conreu esmerat de la
gran classe que formen les plantas hortícoles
exigeix, ademés de terres que reuneixin con
dicions especials y un regular nombre d'ins
truments y útils de treball, minuciosos cui
dados y no escassa pericia en lo treballador,
ja que, apart de treballs profons y esrnenes
adecuades, requereix també oportuns rechs
y frecuentes cavades y entrecavades, puig
en cap altre conreu te tanta
importancia lo
treball intel-ligent del agricultor, que deu
disposar sempre com base precisa é indispen
sable pera l'éxit del negoci d'abundantsadobs
apropiats á les moltes exigencies nutritives y
al rápit desenrotllo del grupo á que pertanyen
les hortalisses que 's proposa conreuar.

pulverisat.
pel

;11,r

•

regadíu.

parta verdes deis cepa, sofre finament

111111
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sos jardins que son l'encant en
primavera de moltes de nostres

clima, lo terreno y lo treball exerceixen
marcada influencia en l'efecte útil del
adob; convé triar llochs temperats 6 cálits
pera lo conreu de les hortalisses, tipo deis in
tensius y forsats, aixís com les terres dedica
des fi elles deuhen tindrer profonda y subs
tanciosa capa treballable, completantse tot
per continua feina d'agricultor, ja que son
esfors y activitat sois trobará compensació
obtenint, selectos productes y adelantant tot
lo possible son desenrotllo y maduració.
La fácil y remuneradora venda deis produc
tes á que 'ns referim, sos segurs rendiments
y la competencia de que avuy son objecte, fa
que l'agricultor s'esmeri y estimuli, á fi d'oh
tindre grosses cullites y classes de superior
calitat.
Les plantes d'horta, com tots els vegetals,
mostren predilecció per determinats elements
fertilisants; donchs, si be es precís convin
drer que, com tots, requereixen per son cona
plert desenrollo, en mejor 6 menor cantitat,
Lo

una

SIFON EN LE CÁRRETERA DE TITENTS

A

TORTOSA

catorze elements, lo nitrogen, lo fosfor y
la potassa, necessaris
indispensablement per
son desenrollo y creixement,
son, per lo re
gular, els que escaseigen á les terres, no de
guentse olvidar may que dits tres elements
los assimilen en cantitats fixes, que son sem
pre proporcionals á les exigencies de
l'horta
lissa objecte del conreu, quedant sempre li
mitada la producció per l'element que figura
en menys carnita'.
Se compendrá fácilment qu'es de molla
uti
lita t saber la composició de les (erres pera po
guer aplicar ab tot coneixement de
causa els
adobs; empró de no poguer ésser aixó possi
ble, l'horticultor, per regla general, deu tin
drer present que en les terres que
domina '1
fem podrit, los fertilisants quírnichs han
d'és
ser els preferits, casi
excluslits, pro en les
sos

argiloses, compactes, arenoses ó simplement
calcáreas, lo fem será la base d'adob
pera
obrar directament sobre lo terreny y
les plan
tes, ja que, á més de donar conexió á les

te

soles y esponjar les
compactes, per la
notable cantitat de principis
orgánicbs que
conté, constitueix una font graduada y
cons
tant de ferlilitat. Mes no per aixó
debem obli
dar tampoch la pan t
principalíssima reservada
al superfosfat de cals, á la potassa
y al nitral
de sosa, debeutse dir que á
les (erres molt
rres

adobades 6 substancioses, pera
neutralisar
l'excés d'acidés, convé substituir el
superfos
fat de cola per les escories
desfosforades.
Els fems, en la mejoría dels
cassos,
siten complementarse perque

les bortalisses lo minina

neces

produeixin

d'efecte; puig,

en

com

s'ignora, la superabundancia d'acidés ve
getal y de fems podrits retarda la
nitrifica
ció y la planta no pot aprofitar ab la
pronti
tut precisa els elements nutritlus,
arnés de
no

que

sense

contar

l'innaens gasto que supo,
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es

molt difícil trovar 100 000 kilos de

fem,

la cantitat que sol requerir per hectá
que
de
terreny
rea
dedicat á hortalissa, 6 sa equi
aigues
valencia en
fecals 6 deyeccions d'ani
mals.
De lo exposat se desprén que '1 fem, com
plementantlo ab los compostos minerals
adobs mistes, com s'ha comprobat en cuen
tes experiencies slan realisat á Espanya y
fora d'ella, es lo que en toles ocasions ha pro
duit millors resultats en lo cenreu de les es
inentades plantes, per mantindrer lo necessari
equilibri entre les substancies orgániques de
la terra y la rápida y complerta assimilació
dels fertilisants químichs per lo vegetal.
La ventatja d'aqueixa manera de procedir
está en la marcada economía que s'obté, en
la millor calitat deis productes, en la major
cullita y avansos de la maduració, ja que no
pot perdrers de vista que, quau més rápit es
lo creixement d'un vegetal, y quan menys
es

temps emplehi

en son

desenrotllament, rnajor

ha d'ésser la cantitat d'aliment inmediat dis
ponible pera sa absorció, cosa que moltes ve
gades no poden suplir els principis naturals
de la terra ni els fertilisants deis fems, que
necessitan transformarse pera cedir poch á
poch els tres elements principals, nitrogen,
fosfor y potassa, que forman l'adob complert,
y quedar en disposició de ser absorbits per
les plantes.
En nostre próxim article tindrem ocasió de
veurer els resultats,que s'obtenen ab uns y
altres adobs en determinades hortalisses, aixís
com les principals fórmules que son conse
qüencia de nombrosos ensaitgs, y que la
práctica y l'experiencia han sancionat com
els millors per conseguir ab els menos gastos
los majors beneficis.
DR. A. BLAVIA.

cédulas catástrals, representació gráfica y numé
rica de cada propietat que facilita la creació del
crédit agrícol, el fer escriptures, etc., sense cap
altre docurnentació.
Es una estadística perfecta que te una gran
importancia pera 'la efectes económichs. La pro
ducció agrícola es una part integrant de la pro
ducció total, y son exacte coneixement es una
base ferma pera l'estadística !luan l'Estat ha de
fer sos cálculs económichs, especialment en la
negociació de tractats de comers.
Es de gran conveniencia á Catalunya per la
situació especial de la nostra agricultura. y sin
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lo que s'en diu el registre

fiscal

Aquets treballa, tan complícala y
costosos, no poden ferlos ni la Sindi
cata, ni 'le Municipis. Ele Municipis
petits son ele que tenen el tenue més
gran, y, per lo tant, més gasto& y ele

Municipis grane poch
tant
pocha gastos.

terme, y, per lo
Fora irregular,
donclia, encarregarlo ala Municipio.
Sola hi ha una corporació que esti
gui en condiciona de realisarho, y es
la Diputado provincial, que procu
raría que hi bogues una perfecta
gulannent en aquesta provincia.
equitat, mirant per l'equilibri de tots
Tenint el conreu de la vinya que atravessa una
ele interesaos.
situació difícil. No es remunerador perque '1
?Pero la Diputació es prou poderosa,
preu del vi es baix, malgrat la desgravació dele
te prou medie pera fer una obra tan
consuma y la lley d'alcohols, y pague!» segons la
colosal? Tot está relacionat ab el modo
mateixa tributació que l'any 1881 l'edat d'or com s'organisin ele treballa y el per
d'aqueixa producció.
sonal técnich encarregat de realisar
Tenim el conreu de cereals que, per so poca .los.
importancia, ab prou feines abasta á omplir la
INTERIOR
El conferenciant creu en la possi
necessitat deis mateixos pagesos. El conreu de
bilitat, y á Inés la veu una ventatja
les patates, que comensava á ésser remunerador
inmediata.
pera '1s nostres agricultora del Llobregat y de la
Si, apoyantse en lo que disposen les Ileys es
Costa, está amenassat de mort per una puja del
mentades, la Diputació demanés al govern la
aranzel que demanen eta proteccionistas fran
forinaei6 del catastre de la provincia, l'Estat ve
cesos.
obligat á concedirli, y molt Inés quan la nostra
Ni '1 conreu del cánem, ni del suro, son remu
Diputació gosa duna excelent reputarlo com á
neradora. El del oliverar ara es remunerador cir
entitat administrativa.
cunstancialment, pero nonnalment presenta !vol
Encara que 'le treballa no poguessin comensar
tea dificultats.
desseguida, de momean s'obtindría l'inaprecia
Per lo dity per nitres cousideracions demostrá
ble Yentatja de que 's privaría que '1 govern po
la conveniencia que és, pera l'agricultor, la for
gués fer la concessió á la abans esmerilada em
mació del catastre, perque ell %ría que no 'a
presa particular.
pagués res més que lo que realment li pertoqués,
?Ele media de reabsorbo? No 'a poden precisar
per ea riquesa veritablement imponible.
ara, pero no cal duplarne que tots se posarle!' á
Y ?com, quán se Irá aquest catastre que tan
disposició de la riostra Corporació provincial.
convenient ens es?Ele nostres diputats, conven
Esseut la Diputació qui realisés el catastro, ele
atas d'aquesta necessitat, Unirán á Madrid, ho
beneficia que aquesta operació reportés no ani
demanarán, y el govern encara que «Irgues tota
ríen á parar á les caixes de quatre particulars,
la bona voluntat se veuría en impossibilitat
sino á les caixes provincials, que es com si di
d'ateudrels.
guéssim al patrimoni comú de tots ele terrati
Ab gran pena y molts anys sita fet el catastre
nenta d'aquestes comarques.
á les provincies de Cádiz, Málaga, Sevilla y Cór
La Diputació provincial tumbé 's preocupa
doba. Si ho hagués de fer á Catalunya, aquí no
d'aquesta patriótica tasca, y la Comissió de Fo
tenim feta més que la triangulació de primer
nieta dels interessos agrícola la está estudiant.
,
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dirigí

instancia endressada al Ministre de

una

Fornent, solicitant concedeixi á la Societat

Es

panyola d'Apicultura facilitats de tota mena pe
ra propagar l'ad apícol. que, donats el clima y
flora d'Espanya, pot produir resultats tan profi
tosos.

Aquést es el primer cop que's reuneixen ele
apicultora pera visitar ele colmenars importaras
ja establerts, essent ja una proba de que á la fi
desparte entre '1s propietaria rurals l'afició á
l'apicultura, y que al ensemps se convencen del
bon negoci (piele pot repintar eixa nova indus
tria.
Se felicitá calurosament al senyor Layret, no
sola per l'impürtancia de sos.colmenars, sí que
tumbé per haber sapigut aprofitar les ventatjes
que les abelles proporcionen á l'agricultura com
auxiliara de la fecundació vegetal, ea* que (in
drfen d'imitar molLs propietaria.
Es,d'esperar que 's continui avara sempre pel
comí que s' ha comensal, car sabent que's prepa
ren altres excursions á colmenera de la provincia
de Barcelona, it les que segura!»ent hi assisti
rán ele apicultora en gran nombre.
IGNOTUS.

Conferencia
sobre el catastre
Era importantíssim pera Catalunya eltema de
la conferencia que s'Id havía de donar, y per
aixó entre la nombrosa concorrencia de grana
propietaria, entesos agricultora, enginyers y al
tres persones, s'hi veya en lloch preferent al se
nador senyor duch de Solferino, als diputats á
Corta senyors Raventós, Rahola, Marial y Hurta
do, ale diputats provincials senyors Ráfols. Co
derch y Badía y ale presidenta y individuus de
les Cambres Agrícoles del Vallés, Penadés, Pla
de Bages, Sabadell, Vich, Vallay Figueres.
El president del Institut senyor Raventós,
anunciá un greu perill y una gran pertorbació
en la propietat agrícola, si arribés á ésser un fet
el rumor que corría d'haver demanat una em
presa particular la formació del catastre, y, pera
estudiar el modo de subvenir á n'aquesta per
torbació havía invitat al enginyer agrónom
D. 1. V. Clarió Soulán, persona molt entesa en
aquesta mena de treballs, á donar una conferen
cia sobre un punt de tant interés.
El senyor Clarió comensá á descapdellar el
tema «Conveniencia y possibilitat de la formació
del catastre á Catalunya».
Definí 'I catastre dient que 's la representació
gráfica y numérica de la propietat agrícola y la
riquesa imponible d'un país. Es d'una gran con
veniencia pera l'establiment duna justa tribu
tacto, y per sos efectes fiscals, jurídichs y econó
micha socials.
Remarcá la gran ventatja que te sobre la tri
butació per quota fixa, la tributació de la justa
peritació després de forma el catastre parce
lad, ja que airds cada hu paga exactament lo que
Ii pertoca.
Te gran transcendencia jurídica perque ab
l'existencia de plánols ben detallats, no s'ofereix
cap discusió referent als límite y á les superfi
cies de les finques. Ell facilita la creació de les

Síntomes

_

de malaltíes
Les persones acostumades á víurer ab
lo bestiar y á cuidarlo, coneixen tot seguit
son mes mínim
malestar. Aquestos sínto
mas son
L .á.
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ordre y cal que hi hagi les de segón y tercer or
dre, y caldría doble personal del que hi ha tic
tualment pera ferho aviat, y, per lo tant, no po
dem esperarho fine de aquí 120 ó 140 anys, al
pas que va.
Ens quedaría el remey d'esperar aquets anys,
pero actualment s'está forjant un perill. Corre '1
rumor de que s'está formant una Empresa parti
cular, ab un capital de 10 ó 12 milions, pera
arrendar la formació del catastre á tot Espanya.
Y ja saben' lo que son tots aqueixos arrenda
mente de serveya públichs. No ho fan per al
truistne, no le mou el patriotisme. Será una deu
inagotable de disgustos y vexacions pera Farrui
nat

contribuyent.

El conferenciant cité. les Ileys de 1896, de 27 de
mara de
1900, que estableixen el catastre y el
registre fiscal, fet per personal técnich, y la de
23 de mara de 1905, establint el catastre parcela
ri, que ja es el «summum» dt- la perfecció. El
Estat, comprenent que, si ell havía de fer el ca
lastre de tot Espanya, la tasca era interminable,
disposá que ell podría transferir á les Diputa
cions, Ajuntaments, Sindicará agrícola ó altres
corporacions la realisació d'aqueixos treballa.
Cap contradicció la ha en les esmentades Ileys
pera que aqueixes reeporacions ho realisin.
?Quíns treballa
son ele que s'han
de fer?
Sha de ter la re

presentació gráfi
ca

de la

propietat,

y, per lo tant, cal
un plánol del te
rreny ab totes ces

accidentacions;
indicado de les
masses de conreus
y el període evo
luatori de les fin
ques per unajunta
pericial de cada
tenue

MIDAN DEL SENIOR LATIET.

A

TALLROMAIES. OVE reo mira pLx

LA

SOCIETAT ESPAITOLA II APICULTURA

municipal.

El propietari de
clara en una tulla,
la junta pericia] l'
estudia, se fa ju
dici contradictori
y se senyala el va
lor imponible de
la tinca. Aixti es

Ara lo que falta es que '1 convenciment de la
conveniencia de la realisació de l'obra catastral
arribi á tothom, que particulars y corporacions
fermament convensuts se dirigeixin á la Corpo
ració provincial, excitantla á que una vegada
més sigui ella la que ampari ele nostres interes
aos y porti á bou terme aquesta obra
patriótica.
Pesada es la tasca, pero será de grana resultats
pera '1 país, y no cal duptar que la Diputado
aceptará la comanda que li fassin els pobles.
La concorrencia aplaudí al conferenciant.
El president, senyor Raventós, agrai á lob', y
molt especialment al conferenciant, l'interés que
l'avíen demostrat pera cercar una solució satis
factoria al itnportant problema del catastro.
•

Excursió

C•0

apícola
á Vallromanes

Segons alubia auunciat, la Societat Espanyola

d'Apicultura
plcola.

realisá el 18 d'abril

una

excursió

Els excursionistas se dirigiren á Vallromanes,
qual-terme radican les propietats del vispre
sident de la Societat, En Joaquín' Layret, y en
les quals te instalats los ruschs movilistes
que
foren l'objecte de nostra visita.
Un cop foren arrihats els excursionistes á les
esplendides propietata del senyor Layret, s'ela
serví un esmorsá al aire lliure, visitara tot se
gun el colmenar nombre 1. En el mateix pugné
admirarse
ordre en la colocació y disposi
cié dele ruschs, y en general l'esmero ab que
cuida ces abelles el senyor Layret, seguint sem
pre ele moderna procediments y empleara les
entes mes modernes que recomanen ele tracta
dlates d'apicultura.
El colmenar nombre 2, qual fotografía s'acont
panya, tumbé fou visitat, inspeccionant ele ex
cursionistes alguna quadros movils de ruschs.
poguentse convencer del bou estat !lela aixams.
Tan agradable excursió a'acabá ab un dinar
intim, en el qual se serví per postres el classich
niel y mató, y '1 president, En Ricen Geli, al fer
us de la paraula, agrOhi ale molts concurrents
Ilur assistencia al acte, que considerá com un
dele medie mes práctichs pera fomentar el siste
ma movilista y 1 ofició á les alienes. Tumbé
's
en

nombrosos, indican, ya sigui

un

malestar general 6 be la perturbació de
certs órgans en els quals se localisa la
malaltía. Entre aquets carácters exteriors
deuen senyalarse: l'abatiment, la manca
d'apetit, desarreglos intestinals, la tos, etc.
Es necessari y de gran utilitat el conéixer
de prompte la causa y la gravetat del mal
estar.

S'examinará la circulació de la sanch apre
tant ab els dits

una arteria superficial; se
contarán el nombre de bategades del, cor aixís
com la regularitat del foncionament
d'aquest
organ. Pel cavall, l'ase, la mula, se busca la
arteria anomenada gloso-facial sota les barres,
colocant el polse sota la cara en la gaita y '1s
dita sobre la dita arteria entre les barres.
Se pren el pols al bestiar boví en les arte
ríes coccygianes agafant la qua á 15 6 20 cen
tímetres de distancia de son origen. Pel bes
liar oví, caprí, porquí y elsgossos, se colocan
els dita sobre l'arteria radial que's troba sobre
el genoll en la pan t interna del membre an
terior.
Eus agur' nombre de pulsacions al minut
en un animal sá, segóns l'edat y l'especie:

Adulta

Caball.
36á
Ase y mula
46á
Bou.
45á
Molió y cabra 70á
Porc h
70á
Gos.
90 á
Gat.
120 á
.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

!oye

Ven

40 60á 72 32á
50 65á 75 45á
50 60á 70 40á
80 85á 95 55á
SO 100 á 110 55a
100 110 á 120 60á
140 130 á 140 100 á

38
60
45
60
60
70
120

La temperatura del bestiar es un carácter
de gran importancia pera conéixer l'estat de
se salta. Se determina
ab l'aussili d'un ter
mómetre de máxima dividit en 1/,, de gran.
Ab forsa sotrachs se coloca la columna d'ar
gentvíu á la parl inferior de l'escala y des

prés s'introdueix lo dipósit de l'aparell en
l'orifici anal, rodeijanlse ensemps de iota
mena de precaucionsnecessarias pera no ferir
l'unimel y pera guardarse de la seva defensa.

4
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La temperatura milja normal es la següent
pera cada especie doméstica:
Caball.
37,0 á 37,5 gratis centlgs.
Bou
38,0 á 38,5 »
»
Molió
39,0 á 39,5 »
»
l'ora
a
39,5 á 40,0 »
Gos
38,5
•
»
Aucells
42,0
a
a
Cincli décimes rnes de lo normal son un
indici de febre.
Darrerament l'acceleració dels moviments
respiratoris es un preci6s indici de l'estat
patolégicb; s'endona un compte contara els
moviinents del costal. 6 bé escollantlo.
Caben
10 a 12 per mima.
Bou
15-á 18 »
•
Multó
13 á 16
a
Gos
15 á 18 a
a
Porch
13a 18 a
a
C. Y G.
.

vehida duna llanterna de projeccions que per
primera vegada s'utiliaa en nostra terra ab aquest
objecte al igual que sos sirnilars de Bélgica.
Fransa é Italia, qual organisació s'ha adaptat
les condicione naturals y modo d'esser de Catalunya; aixís se podrá ensenyar gráficament l'objecte de la conferencia.
La nostra Cátedra se trasladará ala poblea en
que varis suiicriptors la demanin, y no dupteni
que será acollida ab verdadera satisfacció per
lotes aquelles persones y entitats que s'interessan en nostre desvelllament agrícol.
Loe qui desitjin més datos sobre '1 particular
poden dirigirse á la Direcció de CATALuNvAAciafcou ab tota urgencia, car les demandes de conferencies, y alguna» ja son tetes, se subjectarán
A rigurós torn, servintee ab preferencia ala qui
ho hagin demat primer.
el Á la ciutat de Girona, y en el Iloch denominat Las Pedreras, tingué lloclt la Festa de
l'Arbre organieada per la Societat Económica
d'Amichs deis Pais. Va asistirhi una nombrosd
concurrencia.
En el Parch Laribal (Montjuich) de Barcelona,
ab octudó de celebrarshi idéntica festa, s'Id plantaren 500 pino.
,
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CRÓNICFI
renim el gust de participar als nostreslle
lon; que desde aquest nombre compartirá pos
tres tasques com á colaborador de CATAIAINTA
AuateoLA el distingit publicista lo Doctor Bla
via, de Lleyda, persona que, ademél de sos vas
tos coneixements agronómichs adquirits en una
!larga experiencia, es un deis escripton; agríenlo
mes conmute é intel-ligents d'Espanya, y deis
que més ferm han treballat en l'obra magna de
nostra reconstitució agraria,
Siga benvingut entre nosultres.

4•1 Á Garriguelles sita constituit

un Sindical
Junta Directiva ha quedat constituida en la següent forma: senyore Mamenda,
president; Genovés, vispresident; Plujá, trosorer;
Planellas, secretad; Palliró, visecretari, y els Senyore Lluisó, Gell, Paisá y Casamitjana, vocals.
(de. El Gobernador civil de la provincia de
Lleyda, després del examen y conformitat de la
quefatura d'Obres Obligues, ha aprobat el peessupost de gastos é ingresaos del Sindicat general
de la zona de recite de l'Urgen pera l'exercisi del
corrent 1009, y, en conseqüencia, ele deis Sindicata particular».
Se diu que 'I Ministre de Foment prepara
un projecte de lley establint el segur contra la
padre. Alzó será una iniciativa moit útil, car
pasa ni un any sense que les esperanses que ven

Agrícol, qual

Dintre poch eomensará á funcionar la Cd
le,tra ambulant d'Agricultura de CATALUNIA Anal
cora, y podem manifestar ale nostres Ilegidors
que, segons els trevalla que s'están organisant,
será un verdader aconteixement dintre l'agri
cultura catalana y una empenta més en la vía
del seu progrés.
La Cátedra ambulant d'Agricultura estará pro
HHH
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eal

Dona

me.

per la

La Gacela del 13 de mara ha publicat,
per
la Direcció de Foment, un Reyal decret,
declarant d'utilitat pública els trevalls
hidrológichs
forestals projectats en la primera secció de
la
comarca del ríu Llobregat.
També publica la Gaceta del mateix día una

Reyal ordre, disposant se publiquin els serveis
prestats per la guardia civil en la vigilancia forestal durant lo darrer mes de desembre.
161. La embalsada espanyola de París ha envial una carta al Centre d'agricultors de Mataró,
en la que li manifesta
els trevalls que dita embaixada ha efectuat, al objecte d'evitar els
perOdicis que podría causar á Espanya la reforma
del arancel francés.
La discussió será 'larga y empenyada, car semida que 's tracta de dircutir ampliament entre
'Is
proteccionistas y 'la lliurecambistas.
me. En la Asamblea d'Agricultors d'Espanya
s'aprobaren les següents conclusions:
Declarar que la producció del cereal es la més
important d'Espanya; sostenir la necessitat de
que no existeixin pobles de més de 50 habitants
sense camine rodats; demanar
s'estableixi la guardería rural, que s'aumentin les escotes; que 's
fomentí la riquesa rural; que 's Ilegisli en materia rural; que s'abaratin els transporta, y que
s'estableixin drets protectora pera '1 blat.
mil En la Federació Agrícola
Catalana-Balear
se celebrá una itnportant reunió para
l'adquisició en comú de primeras meterles.
Se va conviudrer en la necessitat y urgencia
de formar la comunitat tte primeres
niateries,
nombrantse al efecte una una comissió pera que
realisi 'la trevalls definitius d'organisació de la
comunitat y 'e cuidi de ter les compres pera

(61

En el poble de Poboleda (Tarragana) l'enginyer d•aquella provincia senyor Valls y Torres
doná una interessant conferencia per encárrech
del «lucre de Foment y solicitada pel arcalde
d aquella poblrició, sobre la plaga de la llagosta
que rally anterior había invadit sos campa.
Lo conferenciant s'ocupá extensament de tot
lo que fa referencia á la plaga, abrís com los medis emplean; pera se cotnplerta extinció.
L'Ajuntantent de Palás (Lleyda) ha acordat celelebrar una nova (ira de bestiar de totes
clases durant los (líes 28, 27, 28 y 29 del mes d'octubre de cada any, destinant els dos primera dios
pera bestiar menor y Is dos últims pera bestiar

aquesta primera campanya.

4.

El Sindicat Agrícol de Sallent ha
adquirit
filtre pera la clarificació deis vins dele seus
socis.
un

mejor.

Imprempti Barcelonesa, Tapies, 4.—Barcelona.
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son

funcionament.

se

dirigeixi

á la Direcció
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moderna.
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Suscripció á l'edició de
luxe dz Catalunya rigrícola: 5 pessetes l'any.
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suscriptors poden servirse del

Consultori tigricol
dirigeix el Director d'aquest
periódich, ahont poden resoldre
gratuitament tota mena de con—
sultes sobre l'agricultura y tot lo
que

rsg

d'aquest periddicb.

NMN
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Las societats reunidas al esmentat esfecte esperan grane resultat,s de la comunitat de
primeres meterles.

Los

conferencies, cursets, 1lissons experirnentals 'd'agricultura
NNMN•M•

siguin mermades

-

L'enginyer agronem, quefe de la provincia
de Barcelona, senyor Clarió, acompanyat pel senyor Bertrán y Musitu, va fer una visita d'inspecció al 'loa ahont deu Colocarse l'embale del
projectat pantano de Vilanova y Geltrú.
Lo Miaus estnentat enginyer deu informar prop
del Coticen provincial d'Agricultura sobre la viabilitat agronómica del projecte y condicione deis
terrenos que ha d'esser objecte del rech.
;el D. Jaume Nonell, enginyer, va donar en
el Centre d'Agricultore de Mataró una conferencia, en la que disertó sobre el mildru de la vinya.
4•.
En el camp d'experiencies de la Cambra
Agrícola Ausetana se fan ab bastán éxit alguna
ensaitj de conreus de diverses varietats de patates, aixís com deis a'dobs Inés apropiats á cada
varietat. Tumbé s'hi projecta fer probes ab De
voro de cereals tardans. Al igual que l'any anterior, se farán les probes ab llevors del país y forasteres sobre aplicacions d'adobs minerals.
we. La Federació Agrícola Catalana-Balear ha
elevat al Gobern una instancia demanant que
s'apliqui lo régimen de la lley Osma pera 'la
efectes de la devolució de (treta ala culliters de
rnisteles, á fi de que puguin exportar acuse patents d'exportador.

projeccións.

Qui vulgui informes detallats sobre

collites

4.
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en sea

pedra.

d'Figricultura

Cátedra ambulant
ab llanterna

el pagos

que s'hi relacioni.
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PRIMERES MATERIES PERA ADOBS
Societat Anónima

CROS.

Carrer de la Primpcesa, 2 1

—

—
.

Bandola

Casa fundada

Fábricas d'adobs y producics quimichs
Magatzems y Agencias

en

cll
els principals

en

del
1810.

I ostitut

ALICANT y SEVILLA
centres

En JAUME

Pera preus y noticias mercantils los agricultors de Catalunya y Balears
á la Central de Barcelona ó á ses agencies següents:

poden dirigirse

En Vich: Carrer de Manlleu, 9S.
>
Gerona: Pitusa Marqués de Campe, 3
La Biaba': Carrer dele Archa, 7.

Torroella de Montgri: C.arrer del

Corriere, 7.
Lleyda: Rambla

En
a
»
»
»

de

Fernando,

Carretera d'Agratnunt, 26.
Mora d'Ebro: Correr de la Harca, 6
Tortosa: Carrer de Santa Agna, 1.
Valle: Costa del Portal, 2
Palma de Mallorca: Ronda de Lle-
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quírnich

visibles pera tots los

terrenys

mes

y

Pera demanar informes de franch sobre la

dirigirse

rápits

y

aplicació,

(

al senyor

EN JOAN GAVILÁN
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L'yaya deis PRODUC7ORS

DE NITRAT DE CHILE
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NITRAT DE SOSA
Es el adob

,

iw_Portaferrissa, 21.

vant, A.

=1=1.

RAVENTÓS

Consulta de 9 á 11 del matí tots els díes feyners.
Análisis de terras, adobs vins etc,

Tárrega:

29.

!lidie

agricols d' Espanya.

41.

c>

cletat

.A.rkázxixiclEa

Constituhit per els mes il-lustres agricultors espanyols ab lo fi de lograr
la construcció de les máquines y aparells més moderns adaptats á
postres
usos y costums,

4-

-*-DIPÓSIT: Flonda de San t Pere, 50
4..
4 FABRICA: Carretera Mataró, 246
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