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castanyer

en

Sombrívols castanyers poblan les vessants
de les mon tan yes d'Ausona y

poderosament la
desmesurada corpulencia

nostra atenció llur

y agradable hom
bra que á son voltant escampan. L'efecte de
conjunt feréstech per demés ens impressiona
de diferenta manera segons s'explotin en
mont alt 6 baix, en el primer cas pera la pro
ducció de castanyes y en el segon pera pro
duir rebrots pera serculs ó fusta pera botes.
La sembra de les castanyes s'efectúa ab
los mateixos preliminars que la deis agláns
(1) y la planta que neix de les mateixes s'ano
mena un calsinal, el qual, quan te 8 ó 10
anys
se talla y 's deixa
pera perches;
aixó es, pera pro
duir rebrots que
s'utilisan en la
fabricació de fus
ta per dengues de
botes; quan si fa
sembra de les

castanyes se te en
compte la direc
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les Guilleries

perches s'aserran en el bosch. Sois direm
quatre paraules sobre la fabricació de cér
culsó rodells, que servirán com de explicació
de les fotografíes que acompanyan aquest
article.
La primera operació consisteix en tallar
al bosch los retanys que presentin les quali
tats necessarias, y, un cop tallats, el Ilenya
taire ab l'ajuda d'un instrument anomenat
tallant los ii treu toles les branques; alcé es,
els espurga y '1s hi talla la extremitat supe
rior, espuntantlos, y després d'aquestes dos
operacions los transporta al lloch ahont se
trevallan anomenat estallé.

L'estallé

se

co

loca en la part
del bosch ahont
sigui mes fácil
trasladarbi los
retanys tallats, y
si

l'explotació

es

d'importancia,
s'en fam varis en
els punts que po
dríem dir mes

ció dels solchs,
estratégichs.
los que 's dispo
!Qué 'n son de
san de modo que
pintoreschs
e1s
facilitin lo desai
estallers ! Allí,
güe quan plogui;
en un recó de
les castanyes se
Chapant lo retany.
ímontanya s'hi fa
sembran á un a
'un pelit replá ab
distancia de 6 á 8 patas, deixant entre sí tres
puesto suficient per la barraca deis Ilenya
solchs d'asa des sens sembrar. El calsinal pot taires y per trevallar los
bosquerols, que hi
servir quan se talla pera llenya 6 per fabricar passan una vida de
Intim contacte ab la na
ab sa escorsa, tanino, y si 's deixa fins á tura,
rodeixats de buscos feréstechs y tre
l'edat de 25 á 30 anys, serveix pera fusta de vallant
tranquilament, entonant los sugestfus
botes.
cants de nostra terra y beguent de tant en
Quan lo castanyer se conreua en mont baix tant un trago de vi vert,
escalfat en un tupí.
s'a lo que en la regió anomenan bagues, se que 's lo que
produeixen les poques vinyes
tallan los rebrots de soca cada 4 6 5 anys, de les Guilleríes.
efectuant un aclareix; se deixan los brots mes
La segona operació consisteix en tallar ab
drets en nombre variable, procurant siguin una destral los
retanys de modo que tinguin
los del voltant de la soca perque aixís s'aixam
tots la mateixa llargaria, pera lo qual los co
pla cada vegada
loca el Ilenya
mes el tronch, los
taire entre dos
rebrots creixen
punts fixos, y los
mes depressa
y
trossos que so
la fusta es de mi
bran s'anomenan
llor qualitat que
estelles, caps de
la del centro de
chapadó 6 fluvios
la soca. Als 17
y serveixen pera
18 anys se tallan
fer foch 6 pera fa
les perches, dei
bricar tanino.
xant la corona, y
La tercera ope
al cab de 6 anys
roció consisteix
a proximadament
en chapar lo re
se tallan los re
tany efectuant
brots anomenats
ab la destral un
retanys, que ser
tau l longitudinal
Fent Pesqueix.—(Al fons s'hi
veixen pera fa
vehuen set paquets.)
en la direcció del
bricar cérculs de
eix y després se
bota. Al objecte de facilitar el transport les
coloca en la agulla del chapadó pera produir
(1) velos te nombre t de CAMA/1M, Lesicot.¦
son esqueix en la forma
que indica '1 grabat
,

que acompanya eixes ratlles. El nombre de
pesses que s'obtenen d'un retany varía de 2 á
8, segons les di
mensions y l'ha
bilitat del treva
llador.
La quarta ope
roció es l'allisat;
operació ab la
qual se transfor
man
les pesses
en cérculs flexi
bles y que s'efec
túa en uns apa

Aquest periódich s'envía de
franch á, totes les persones que
enviln llur adressa á la A.dmi
nistració.
de castanyes. Lo castanyer que
que no produeix bones
a

bona en los siste
b fic.

Pera

emplassa

rant

truit ab tronchs

cóm

costat
van

dos

pulint

corsa.

se

ball en el qual s'aguantan ab dos pesses que
serveixen com de falca y que s'anomenan
tascó y ganxa. Subjectes ja los bastons en
la barra del caball, sols manca allisarlos ab
un gabinet especial que 'n dihuen cantell y
ab
lo que 's talla la pan central del retany, que
dant la escorxa
ab una certa can
titat de fusta.
Els bastons que's
van

Pera fer

l'empelt

es

6 tres anys y 's fa á la

cop ben lligat se
deixa, efectuant
los mateixos cui
dados ab el cas
tanyer que hern

se

anomenat en el

anterior sistema
En el istlu los
únichs cuidados
de conreu que
reben los casta
nyers consislei

Pempaquetat
n

ab fleco

necessari que
darrería de
l'hivern. Pérxó 's talla una branca un xich
mes amunt del llocb á
empeltar, se fa un
tall llongitudinal en el que
s'introdueixen
dos tascons 6 piles, s'unta

tingui dos

deis cérculs, pera

qual

se

vegetació.

La quinta ope
ració c onsisteix

ca

Al any

gitents'esbrollan,

tan.

lo

per

aixó es, s'efectúa en la supressió deis brots no
fructífers, y quan se creu necessari se fa una
especie de poda y 's neteija el peu del cas
tanyer de les herbes que hi creixen á son
voltant. Aquest empelt s'efectúa rdurant la

posan en una pila
y quan n'hi ha
prou s'empaque

en

s'ajusti

no

tronchs_ en forma de V, de aliont
prenent y 's posan á la barra del ca

en

es

fectament, abans
'strenqui l'es

AllIsant ala cercols.

procedeix pera efectuar aquesta operació: Un
Co? los retanys han sigut partits en vares
pesses 6 bastons, son llavors colocats en el
Cabal! á la dreta del trevallador y posats á son
se

so

per la del
empelt, el qual
s'introdueix per
la part superior
del potro, procu
corza

especials á
trípodes cons

Vegis

empellar

ab virolla se talla
el patró y se re

ratos

de castanyer y
anomenat caball.

fructifica

no

colo
xen en la neteija
terna ab
de les herbes y
l'escorxa cap á
malesas que crei
sobre y procu
Preparant lo paquet.
xen aprop seu y
rant posar á la
entre les quals
part exterior y visible del paquet '1s cérculs
abunda especialment la falguera; ab aquesta
millors que serveixen de capa y á l'interior
operació se facilita la cullida de les casta
posan los mes ordinaris 6 sía
d'enrobi
nyes, que s'efectúa en dues époques segons
ment.
siguin primerenques ó be tardones. Les pri
Abans de posar los cérculs á terra s'lli
meres se comensan á cullir á mitj sdten.ibre
posan tres brots tendres anomenats
turtissus en los llochs més calents y apareixen al
y que serveixen pera lligar
100 parells de mercat de Santa Coloma de Farnés el 24
de
cérculs, que forman un paquet.
dit mes. Aquestes castanyes primerenques
Un bon trevallador fa uns tres
paquets dia- son cullides en els castanyers, car natural
ria y guanya de 22 á 24 rals,
segons la per
ment no comensan á caurer fins á primers
fecció de son trevall.
re.
Un cop fets los paquets, se marcan al
Un
foch
recullides á rna se clasifican en un.
ab lo nom del propietari y llavors
solsament garbillen en des grupos: les millors se desti
falta el tréurels del bosch, que 's fa ab mules, nan á
la venta y les mes dolentas se donan
al
y portarlos al mercat.
o
Si després d'aquesta rápida descripció pas
nservació s'efectúa posantles estrati
sem á estudiar lleugerament los
cuidados que ficades ab t'unas de falguera y sorra.
També 's
reben los castanyers explotats en mont alt,
conservan molt be guardantles ab sos
pellons.
veurem que son també molt
interessants y
Permétins ara 'I digne propietari En Jo
que tenen per principal objecte la producció
seph Pons li donem nostres mes corals raer
se

á

d‘ocnetubop

Tiratjz d'aquest

nombre: 12.500

exemplars.
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cés per l'amabilitat ab que va donamos aques
tos datos sobre l'explotació deis seas hoscas,
que ab gust comuniquem als nostres'llegidors
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Un eastanyer.

estigui ben segur de que jamay oblidarem
aquells ratos deliciosos que passárem en sas
feréstegas selvas, g'audint la hermosa natura
y saboreijant baix l'hombro d'un castanyer
las delicioses págines de les Oedrgiques de
Virgilius.
y

JOAN BULBENA

Y

EBTRANY

cantitat total d'adob químich per hecta
ria les proporcions que direm á continuació,
sens oblidar ernpró que la bona práctica pot
v deu alternar aquestes sumes en virtut de
la composició de la terra, clima y, sobre tot,
de la cantitat de fems ernpleats, car en ajad
com en tot l'experiencia ha de decidir lo més
indicat en cada cas particular.
Si per exemple se tracia de recollir esco
llits tubércols, se posará de 800 á 1.000 kilos
d'adobs minerals per hectaria, en els que Iti
figurin de 10 á 1• parts de potassa, de 4 á 6
d'acit fosfórich y de 5 á 7 de nitrógen. Pera
el grupo de les arrels son necessaries les ma
teixes cantitats d'adobs químichs, que con
tinguin la rnateixa proporció d'ácit fosfórich,
de 5 á 7 de potassa y de 8 á 9 de nitrógen.
Pera '1s fruiters y llevors deurán emplearse
de 600 á 800 kilos d'adobs inorgánicbs, ab
un 4 á 6 per 100 d'ácit fosfórich y de potes
se, de 5 a 7 de nitrógen y de 12 á 14 de guix,
quedant pera 'I grupo falles de 600 á 700 ki
los d'adobs químichs, en el que estiguin re
presentats el nitrógen en un 10 á 12 per 100
y la potassa y l'écit fosfórich en un 3 á un 6
per 100.
Entre les plantes perteneixents á tan inte
ressants grupos se troban els pebrots y 'le lo
máquets, que son objecte actualment de pros.
per y lucratíti comers, tan en els mercats del
interior com en els del extranger, y á quals
especies donen la preferencia avuy en nos
com

tres

Les hortalisses
y Ilurs adobs
111PORTINCli DEL CORRED DELS PEBROTS Y

Explicades

en

TON1QUETS

ilustre anterior trevall les

veatatjes que proporciona al agricultor el

.

conreu de les hortalisses segons els moderas
procediments, continuarem avuy la Ilustra
tasca fent ressaltar l'importancia que propor
ciona al horticultor l'associació deis adoba
qnímietas als fertilisants orgánichs 6 fems, lo
qual fins ara fa poch temps s'Ira servil prin
cipalinent en el conreu de tan útils plantes.
Les hortalisses, per llar brea vegetacióy llar
notrició rápida, requereixen aliments solubles
y de fácil absorció, lo que moltes vegades no
poden proporcionárloshi els tetas ni 'ls com
ponets de la terra, per lo que en bastants
casaos es indispensable recorrer als adobe
quimicbs pera la festilisaci6 de les terres des
tinades á les plantes d'horta, que son el pro
totipo del conreu intenslu, y sense
els quals es dificil conseguir resul
tata econórnichs satisfactoria.
Per aix6 també convé tenir pre
sent que l'adició ala ferns o altres
nuateries orgániques que 'ls subsli
tueixin, delsadobs minerals que for
man el fertilisant miste, es lo millor
J més práctich pera la nodrició de
les hortalisses y pera llar complerta
y prompte creixensa.
Encara que les plantes d'horta, en

general,

tener)

fórmules.

l'era

determinarles, y al objecte de que

Eynes

responguin

á les necessitats nutritives deis
abans esmentats vegetals, tenim de fernos
cárrech de que la composició química de cada
1.000 parts de pebrots conté 2'6 de nitró
gen, :31 d'ácit fosfórich y 2'9 de potassa, y
que les 1.000 parts de tomáquets contenen
1'8 d'ácit fosfórich, 3'5 de potassa y 2 de ni
trógen, ab lo qual, y tenint en compte 'Is
components que dominan en les terres nor
te, deduirem que les millors fórmales d'adobs
pera conseguir grana collites , son les se

gaents:
Pera '1

pebrot,

adob

Ferns mulata.
Superfosfat de cals.
Clorur potásslch.
Nitrat de sosa.
.

Pera 'I
(aria:

pebrot,

ik s.000 á Km)
250 á 300
»
50 11
100Ú 125

.

»

»

.

.

adob

Superfosfat de cale..
Clorur potássich.
Nitral de

mixte, per hectaria:

guinda pur,
de
»

sosa.

350 á
60 á
:25a

»
»

»

per hec

450 kilos.
»
81)
»
350

deis

bosquerols:
1, caball; 2, estalle.

merades, sí que evita 'ls perniciosos efectes
de la podridura y adelanta d'un modo notable
la rnaduració deis fruits.
DR. A. BLAVIA.

ignorancia

Rutina é

Parlemne de la rutina, parlemne de la ig
norancia; es hora de parlar relativament ciar
y sense embuts: El mal que encarna y causa
més mal que tots els mals es la rutina y la
ignorancia; y en l'actualitat, excepte alguns
pobles ciutats ó vilas, que '1 despertar deis
agricultors comensa á ser ja un remarcable
fet, per aixó encara quedan algunes masíes,
alguns pobles totalrnent agrícols, y lambe al
ganes que altres ciutats, que la classe agrí
cola, per més que la campana catalana els
liagi fet ja alguns tochs d'alerta y continuhi
fentne sente parar, no despertan del somni á
que están sotmesos, y conservan tots aquells
vicis caduch y aquells costums antichs ruti
naris é ignorants que la ciencia els ha sen
tenciat ja á desapareixer completament. Y no
es que '1s censuri ni molt
menys que me 'n
extranyi que visquin en mitj d'aquest estat
de anligiketat é ignorancia; puig com que en

generalitat

analfabets, gracies

el
poch interés deis seus pares, y, en molts, á
la seva poca voluntát á les lletres, per agries
ta ralló dich que no me 'n extranyo, ni tara
so

analogues exigencies

y son cultlu es parescut, no deu
olbidarse que cada vegetal te condi
cions especials, per qual molla ne
cessita son modo especial d'ésser
treballat, conreuat y adobat.
D'aquí 's dedueix que '1 formulani d'odas
varii bastant y que sigui quelcom difícil de
terminarlo ab exactitut y precisió, nores
meyns tenint en compte lo consignat abans y
considerant que les plantes d'una mateixa
familia solea participar d'análogues exigen
cies nutritives, s'ha proposat, basat en les
diferentes parls del vegetal que pot explotar
l'agricultor, fórmales especials d'adobs, se
gons se tracti de collir falles, tubérculs,
fruits 6 arrels, ó be, com es natural, ha de
resultar sempre més racional y convenient
apropiar els fertilisants á cada hu deis es
mentats productes, al objecte de produirlos
escollits y de gran desenrotllo.
Vilcop, Joussart, Zacharewicz y altres ji
lustres agrónerns han trobat, en conseqiien
cia de huís peritíssimes investigacions, que '1s
quatre priucipals grupos en que 's divideixen
les hortalisses pera llar conreu requereixen

les superiors pera aquesta classe de conreus,
havent demostrat l'experiencia que, si en tu
tes les hortalisses l'adició de 100 á 300 kilos
(segons les terres) de sulfat de cals 6 guix.plodueix boas resultats, pera 'Is pebrots y '1s
tomáquets es un complement prodigiós y de
resultats positlus.
Ningú deu ignorar avuy día que, si l'adob
complert mineral saneija la terca y obra, ade
mes, com insecticida, el nitrógen del salitre
de Chile, coadjuvant á sa-benéfica acció, au
menta les collites y la intensitat del calor
deis fruits, impedint ensemps la caiguda de
les flora de les pebroteres, plaga que tant
perjudica á n'aquesta planta en algunes loca
litats, asegurant Bussard que l'adició deis
fertilisants químichs als orgánichs no sois
determina les ventatjes que quedan ya enu

tomáquet, adob miste, per hectaria:

Fems usuals.
Superfosfat de cals.
Clorur potássich.
Nitrat de sosa.
.

.

.

.

Pera '1
hectaria:

.

de 6.000 á 8.000 kilos.
»
220á ZO
»
60 á
»
70
180á 200
»

»

tomáquet, adob químich par, per

Superfosfat de cala.
Clorur potáseich.
Nitrat de sosa.
.

.

.

de

300 á
100 á
250á

400 kilos.
130
.>
300
Y,

Tant per luna com per l'altra hortalissa
la llaurada preparatoria se posarán al camp
els fems y 'I superfosfat de cals, y la potassa
y '1 nitrat de sosa en la floració si s'utilisa
l'adob miste; mes, si s'emplea sois l'adob quf
micli
Ilavors se posará al camp en dos
vegadas: una part pel primer rech y la sego
na part al apareixer les flors, no oblidant que,
si '1s esmentats fertilisants van be en la ge
neralitat de les terres, les argilo-calcárias son
en

an

tura.
no volguem viure per més
respirant aquest ambent pessimista

Sí, unimse,
temps

que 'ns mantent separats; no conseutim un
sol instant mes que per falta de relació y co
municació ab els prohoms que forman la cien
cia, ab nostres trevalls adecuats á la agricul
tuya, continuem fen lo que hi saben no sapi
guén lo que fem. Es necessari il-lustrarse, á
fi y efecte de que quant plantem un arbre, un
cep ó cualsevol altre planta, abants que sor
time perjudicats y ser víctimes de un error,
sapiguem ab quina terra '1 plantem y guías
han de ser els modos de cultivarlo. Donchs
si volem que nostres fruiterars, nostres vi
'ayes, nostres camps y hortalisses, etc., etc.,
productin més y més bones calitats en llurs
fructificacions, tenim que sindicalisarnos pera
reunirnos, y llegir, escoltar y estudiar teórich
y prácticament els avensos, que, encaminats
á la perfecció en el cultía del nostre art, ens
proporcionan els il-lustres químichs, engi
nyers agrónems y quants estudian l'agricul
tura. Si aixís ho fem nostres esforsos se veu
rán més recompensats, y la ciencia, avuy
casi completament desconeguda, ens demos
trará lo que ignorem.
Si aixís com se passa '1 temps (disponible
en el diumenge) llastimosament á la taberna
ó al café, allí á respirar un ambent corruptor
perjudicial á nostres organismes, el passes
sim, dagas horas tant solsament, al local
social á parlar de lo que 'ns convé, sempre
sería més aprofitable y ens donaría mallors
resultats. Avuy tot s'espera del vostre con
curs; puig si volea emanciparvos, se volea
reivindicaros d'aquest estat dolorós en que
us trovéu, uniuse, sí, uniuse, que la unió are
y sempre fará la forsa.
ESTEVE POCH.
Capellades, maig de 1909

nplicació dsz la Iley y
reglament d'alcohols
Pocas vegadas hem vist els salons del Institut
Agrícol Catalá de Sant Isidre tant plens y ani
mats com ho estavan lo día 20 del passat mes
d'abril, ab motíu de la conferencia del senyor
Bueno, delegat d'alcohols á Vilafranca del Pana
des, sobre l'aplicació de la lley y reglament d'al

cohols.
La conferencia fou concisa y clara, y en ella
va quedar admirablement compendiat tot quant
pot interessar als agricultors sobre la lley y re
glamen t esmentats, y per ésser un assumpto de
tanta importancia la publiquem íntegra á conti
nació.
•er

Explicació

en

líneas generals de la Iley

d'aleohols.
Tots saben
renta

l'important mutació operada en la
d'aleohols, á partir desde '1 11 de desembre

poch pretench censura rlosseverament. Donchs
cori_que tares vegades, els tals, s'han cuidat
de saborejar els Ilaborables consells que con
tinuament ens donen els prohoms que tant se

Bagas de castanyer.
Pera '1

son

gant ens allunyarem d'aquest quietisme que
atany, anant sempre á paslleuger, pro segur,
pera aquesta ampla carretera, fas á tocar
la Ilum eléctrich, que, ab sa resplandor, ha
de conduhirnos á la total restauració, pro
grés y avens de nostre belvolguda agricul

sacrifican- per l'avens y progrés de nostra
es la causa que s'acon
tentin en mantenir llurs- potencies tancades,
no preocupantse d'altres costums y
modos de
Huila, que de trevallar si tenen ó els donen
feyna, menjar si 'n y teuen gana y dormir si
tenen son, y res els fa mal.
Palpablement tenim demostrat que '1 factor
ignorancia conserva y dona vida á l'altre no
menys factor la rutina; puig hi ha que pre
ocuparse seriarnent de matar aquesta igno
rancia per acabar ab la rutina. ?Modos de aca
bar ab ella? Donch molt senzill y fácil de
compendre: Per devant de tot, lo que més
necessari é impressindible se fa es la unió
sindicalista. Tota vegada que 'ns hagim aislat
d'aquesta disgregació á que estera supeditats,
tota vegada que 'ns hagim fet comprensibles
que la desorganisació es la causa de tota la
nostra crítica situació, tota cegada que 'as
hagim fet nostre aquesta transcendental obra
sindicalista, no hi ha dupte: ápassos de ge

aymada agricultura,

Eynes dele bosquerobs:
1, destral;
2, chapadó:
4, cantell;
5, marcador;

3, tallant;
6, axada.

darrer, fecha en la qual se posá en vigor la nova
!ley y reglament. Ab tot y esser moltes les inno
raciona introduhides, pot ésser tres nos orien
tin, en líneas generala, per lo que Inés ene inte

•
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fabriques interveni
des é inspeerionades.
Un coneixement mes
conscient y exacte de
les neeeesitats de cada
una (l'elles ha pennés
á l'Administració di
versificar ab verdader
coneixement de causa
el procediment. Les
fabriques interveui
des que, coni. deixem
dit, radican en lloch
ahont Iti ha servey

penyanent, no precisa
obligarlas á que ofrei
xin el máximum de
llur producció en
constant airtivitat de
sos

aparells, principi

Visita del lnstitut

Agrícol

al Sindical "Alella Vinícola"

cePtes Molt interessants. Aixís ho digué En Pare
G. Maristany, president d'honor del Sindicat,
juntament ab ala senyore Manaut y marqués
d'Atolla, que tributa elogia al senyor Barnadas y
ale demés vehins d'Alella per lo valentment
que han aguantat moltes contrarietats.
Dirigí també'l senyor Maristany provea d'afecte
al preaident efectiu del Sindicat, senyor hará de
Ribelles, atusent, y clogué l'acte ab apropiades
frases que li valgueren malts aplausos.
Després de tan interessant sessió preparatoria,
passá la nombrosa comitiva á visitar el Sindicat
ab sea maquines trepitjadores y prempsadores,
ab sos grana cellers, plena de colossals dipósits de
fusta y ciment armat, causant tot radmiració
deis visitants, que's desfeyen en paraules d'elogi
pera tota quanta havIen contribuit á montar una
institució, que es gloria de la nostra terra.
En el celler mateix se va servir un suculent
lunch, anuneiat en eleganb3 «mentís» y coronat
ab el tast de les diversas clames del exquisit vi
Alella, elaborat pel Sindical.
La tarda va passar agradablement, com Inés no
podía ser per tots, y foren molla els que aprofi
taren les darreres hores pera passejar pela en
contorne d'Alella acornpanyats dels amables
socia del Sindieat, que no'ls deixaren fina á la
estació del Masnou.
IGNOTUS.
,

La excursió organisada per l'Institut Agricol
Catalá de Sant Isidro, pera visitar el Sindicat
Vinícol
va constituir un acta de la més
alta siguificació dintrel movimentagrícol culata.
tirano hisendats y senzills pagesos, vinguts de
diferents indreta de Catalunya, se juntaren al
nombro:1s estol de propietaria residenta á Barce
lona, arribant tots plegals á constituir un cente
nar de persones.
Al Masnou foren rebuts eta expedicionaria per
la Junta del Sindical, que havía disposat tartanes
pera tots, pera trasladarse á Alella, ó ala una
vintena de earruatges.
Al arribar á n'aquesta darrera poblad& se di
rigí la comitiva cap á la sala de setzsions del Sin
dical, que s'omplí del tot.
Ocuparen la tarima presidencial ala plesidents
honoraria del Sindieat En Pero Grau Maristany y
el marqués d'Alella, el president del Institut En
Manel Raventós, el vis-president del Sindicat
En .7. Grifol, En Eusebi de Puig, eta individuus
del Consell d'Adfninistració, senyors En Fran
cesch Albó, Salellas, Coderch, Riera y Comulada,
1 arquitecte senyor Martorell y el secretad del

fundamental que re
gula el funcionament
de les inspeccionades.
Galeria superior del celler del Sindicat d'Alelta.
Pero aquesta Iliber
tat, en que per aquest concepte se les deixa,
resma en la nova legislació. Se refereixen aquéstas
queda de fet cohonestada per altres mides pre
á la rebaixa del tribut, generalisació del raateix
visores, que posan ala aparells en condicions de
y nou procediment, tant per lo que 's refereix al
poder fácilment comprobar su exacta produceió,
funcionament de les fabriques com en lo corres
cosa passem á ressenyar.
ponent á la liquidació y pago de drets.
Es de rigor en aquestes fabriques que
En induptable que á la nova lley la va prece
tots sos aparells de destilació y rectifi
dir un important moviment d'opinió que, en
cada estinguin provehits de contador auto
contraposat eh« d'interessos, sola deixaba dis
mátich, ab solapa interior pera evitar que
fingir, con' nota harmónica y convergencies de
opinions, la reducció del impost. Fácil es pensar puguin ésser parats en sa marcha nor
mal, y per ahout necessariament passin
que aquest punt d'avenencia era precisament el
El socarrat del:
es una
tots els alcohols que 's produeixin, al ob
mes difícil d'aceptar per l'Administració per
jecte de que siguin apreciate en llur yo
l'amenassa que feya per la recaudació de la Ren
malura
reconeix en los
lum. Les probetee aforadores, si n'están
ta. Entenía aquésta poder accedir al incessant
cap al mes de
los
clamoreig de reduir la cuota en gran proporció, provehits els apdrells, delaten estar degu
supri
precintades
pera
que
pugui
lo
color
vert,
dament
no
mitjansant la generalisació del impost,
ésser aixecat el fanal ó tapadora que les
mint la franquicia que disfrutaban culliters y
y s'asecan prop los
exportadora de vine, mantenint solsament la cobreix, y que llur orifici de sortida no
nervis de les fulles y, com á coilse
sigui de diámetre mejor á dos milimetres.
devolució pels vins dolsos. En aquestes condi
Els tubos conductora d'alcohol, desde 'la
de tot
done quedó senyalat el dret de vint pessetes per
la maduració
aparells productors als dipósits, deliran
hectolitre d'alcohol vínich, obtenint, per tant,
deis rallims se fa malament.
ésser pintats de vermell y llurs empalmes
Ftit hada del celler, ab grupos d'excuralonlates.
una desgravació del 75 per 100.
M.
el socorre deis
Llógich es pensar que tan important reducció entre sí, aixte com quan ho realisan ab el
del impost deu resultar en gran manera profi
es la
d'un ex
tosa per la fabricació d'alcohols, expansionaut
cés de
que
y
sondesenrotllo y aumentant per aquest con
cepte la riquesa pública ; y també es llógich
agota los órgans de la
«Totas
presumir que l'Erari poch 6 res deu perdrer,
las causas,
que
favoreixen
l'em
perque, si be '1s drets son menors, pel contra
deis órgans de la
ri, el nombre de persones que tributan creix
en proporció considerable. Per altra part, la
etc
ó que im
disminució de tarifes porta sempre aparellada
sa nutrició
favo
un aument del consum, sense contar el menor
alicient pera '1 frau, que tant de mal fa- á la
reixen
del el socarra, dels
saneijada recaudació. Per tot aquest conjunt
Al con
totas las causas
de circunstancies sembla que els interesaos
que
facilitan
la
nutrició
de la
del Tresor no han de sufrir disminucions ab
els beneficia coneedits á la fabricació, y que la
al socarrat deis
Vista general d'Atella.—A l'esquerra, y al primer termo, redifici del Sindical.
part lamentable do la reforma sois pot afectar
Eixa malura es cada
menys fre
als culliters y exportadors.
Sindicat, 1•:n Joseph María Buriladas.
2." Fabriques intervenides.
ceps
En
Francisco
Albó
veía
en
los
que
Ab eloqiient frase
La renta del alcohol, com tots sabéu, esta
dona, en nom del Sindicat, coral benvin
car el socarra( deis
es una ma
bleix prócediments molt distints pera les di
guda ala forastera; benvinguda afectuosa,
ferentes induliries de destilació que la inte
lura de les
(ligué, talment com si fós de familia, per
gran, dividint la fabricació en alcohols "'en
que l'Institut y nquest Sindicnt son ger
Tractament: Disminuir l'excés de
tres vínichs y no vínichs, desnaturalisats. y
inaris per ésser fills del amor a la terra,
de rahinis
més curt de
compostos. Y afectant robjectfu d'aquesta con
fecondat per rideal d'associeció.
ferencia solament als alcohols vínichs prime
y donar un excés d'ali
El senyor Albó va fer un Munís elogi
rament esmentats d'ella exclusivament pas
del presídela del Institut senyor ltaventós, mentació als ceps, adobantlos ab abun
sarem á ocuparnos. Ens es de rigoifel- censs
presentantlo com á patriota y agricultor
lar que, imposibilitats de seguir literalment
dancia d'adobs
influen
eminent. L'orador ve aeabar fent 'mía bri
l'articulat de la lley y reglament, creyem més
llant descripció de la naturalesa del vi
cia favorable sobre el socarrat deis r
fácil pera '1 capdal coneixement (lel estudi
d'A !ella essent extraordinariatnent aplau
es tan etkás. Pera
deis
que tenim que desenrotIlar en aquesta con
moltes vegedes.
ferencia seguir l'ordre establert en el cues
se fan penetrar
Lo senyor En Manel Raventós recullí les _tenir resultats
tionad que ya coneixeu, salvetat que crech
paraules afectuoses del Sr. AIbó, agraintles substancias fertilisants
taus de la
Trepitxadora y prempsa del Sindicat d'Alella
oportuna fer al entrar en el examen de res
en nom de la corporació que presideix. Dl
que
s'untarán
ab
mentada 'legislad&
un
sucat
•gué que, desitjant Ilitslitut facilitar el
El nou reglament de que 'ns ocupem estatueix
y
probeta
serán
fets
ab
bridas
(l'unió,
que
's
porti
á
la
práctica
lo
que
en
'libres
y
re
contador
en una disoluciú concentrada de nitral
un régint distint pera 1 funcionament de les fá
quedant prohibides les soldadures d' estariy.
vistes se Ilegeix, que constitueix un avens ehi
de potassa y fosfat de potassa.
brique d'alcohol vínich, segons sigan interve
Aquestos tubos no podrán ésser empotrats en les l'agricultura, va pensar en visitar el Sindicat d'
nides ó inspeccionades.
parets que recorrin, sino pel contrari dehtten
Alella, que ha lograt convertir en realitat, l'ideal.
Serán intervenides les que estiguin situades
permaneixer sempre al descobert encara que Se va tributar una ovada al senyor Raventós.
en localitat ahont existeixi servey permanent de
tinguessin que atravessarne alguna, pera que
Seguidament feu ús de la paraula el senyor
renta, é inspeccionades les. que 'es trobin en el
aixfs puguin ésser visualment observats en tota
llamadas. Dividrl
cas contrari. Ab dos dehuen reunir condicions
Ilur extensió.
sen discurs tan espe
que '1s hi son comuna y altres que son peculiars
Els dipósits ahont deurán desaiguar íntegra
rat y que no defrau
al régim á que están someses. Corresponen á les
ment tots els alcohols tindrán rotulats, en ca
da les falagueres es
primeres les de estar instalades en edificis inde
perances que feya
racters pintats y visibles, llur capacitat, y esta
pendenta, mitjansant raccés per una sola porta rán provehits de tubos de nivell ab escala gra
concebir, en tres
á la vía pública. La de tenir rotulades en llurs duada, pera poguer apreciar en tot terUps llur
parta: Gestió de l'idea
fatxades, y en caracters al menys de vint centí
contingta. Les brides d'unió, claus de pos, tapas del Sindical; espera
metres, la classe d'industria que
exerceix deis dipósits, etc., deurán estar precintades, com
de la seva reglamen
dintre. Contar ab escritori ahont els agents de
igualment podrán serho tots els dipósits que con tibió, y descripció
rAdministració puguin practicar els oportuna tinguin alcohols, á judici deis interventora de
previa de lo quels
trevalls, y á la disposició deis quals deurán po
les fabriques, en las que quedan prohibides rins
expedicionaria ana
sarse 'is aparells de laboratori pera 'la ensaigs.
talació 6 existencia de djpósits soterranis pera *Is
ven á veure.
Pel fi, la porta deu estar provehida de picador ó
esmentats productes. Aquestes fabriques venen
No extractem la
timbre pera que 's pugui obrir ab prontitut al obligades á pasear diariament á rintervenció un
magnífica peroració
dernanarho eta inspectora. Y,exposades aquestes butlletí que expressi les operacions realisades en
del seny-or Barnadas.
circunstancies que 'la son comuna, passarem á les 21 horas anteriors.
Dirém solament que
les que son propies de cada una d'elles.
l'orador, ánima del
JOSEPII BUENO.
El régim d'intervenció implica tota aquella se
Sindical, estigué t'elfo
Inspector de la Renda d'Alcohols.
rie de mides preventives suficients á garantir la
en so disertació, que
(Continuará.)
verdarera producció mitjansant l'intervenció
promovía m'Izas de
diaria del Fisc. DIfereix en aquest punt la vigent
aplaudiments, per es
tZ;1
ilegislagió de la precedent, que ab prou feynes
tar rublerta d'ense
faya distinció en quan á mides preventives entre
nyances y de con
Un recó del celler del Sindical d'Alella.
,
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Ensenyansa agrícola

Calculaul que á cada corrida morissin sis toros
y deu cavalls, resulten del primera mil doscenta,
y deis segons dos mil. Res dirém deis cavalls
perque es sapigut que aquests pobres animais
eta dediquen á la humanitaria y culta sort de les
vares; considerém sola el trevall perdut que re
presenta'l sacriflci de mil doscents bous que
deurían tenir de tres á cinch anys.
Calculaut que trevallessin dos mil doscents
bous solament durant tres anys, ab tot aquest
lempo podrien haver llaurat les inmensas pla
nuries de C.astella que están ermes.
Y pensar que en un sol día se sacrifiquen en
perjudici de l'agricultura y de la eivilisació mil
doscenta capa de bestiar que ab el seu treball
podrien enriquir á Espanya, y que aixó's repeteix
un día y altre día y durant mesos y anys.
Fassi, qui vulgui les conaideracions que fan
sugerir ele anteriors datos».
Es ben bé de doldre que's pugui parlar al ex
tranger tan despectivament de nosaltres. Y lo
pitjor es que tenen tole la rahó.
4s1 La Federació Agrícola Catalana-Balear ce
lebrá reunió lo primer dimars d'Abril, dia 6, pre
sidint D. Joaquím d'Abadal.
Se doná courpte de multitud de comunicacións,
entre elles quatre d'adliesió, de la Cámara Agrí
cola Experimental d'Holla y dele Sindicata Agrí
cola de Mallorca, La Bisbal y Granadella respec
tal/amera; una de la Federació Agrada Aragonesa,
recientment constituida, saludant a la Catalana
Balear en termes molt afectuosos y a la que-s
contestará en semblante paraules; altre del Mi
nistre de la Guerra, anunciant que, atenent les
indicacione de la Federació, los (líes 18 del-que
som y 3 de maig la Comissió de Remonto unirá a
Verdá y Figueras a ter compres de bestiar de peu
redó; y altre del Governador de Lleyda, partici
para haver reeolt favorablement, a instancies de
la Federació, lo recurs d'alsada interposat pel
Sindicat Agrícol de Santa Coloma de Queralt
contra una resolucló del Alcalde de Freixanet,
negant-li personalitat jurídica pera edificar en
dit tenue municipal.
Després s'ocuparen los reunits del assumpto
d'actualitat entre los agricultora, tal es, la for

Cátedra agrícola de
l'Escola de Mestres

Meteorología.—Acció de l'atmósfera

y deis
meteors acuosos, aéreos, térmichs, ilumino
sos y electricbs, sobre 'ls vegetals y la terra.
Climatología. —Clima d'una localitat.
Temperatura máxima, mínima y muja d'un
día, d'un mes y d'un any en un lloch deter
minat.—Lineas isoférmicas, isóteras é isoquí
menes.—Zones climatologiques.
Regions
—

—

agricoles.
Agrologia.—Etimología y significació de
aquesta paraula.—Influencia del aire, aigua
y temperatura en la formació de les (erres de
conreu.—Elements principals que entran en
la composició llur.—Esquelet (sílici, argila,
calcad, humus) y elements nu tri tina (potassa,

amoníach, cals, magnesia, sosa, ferre, dore,
sílici, fosfat, nitrat, acit carbónich).—Acció
de aquestos elements sobre ‘ls vegetals.

CRÓNICFI
Estaut ya completament acabala los tre
vallo d organisació y administració de CATALUNYA
AOltirOLA, advertim ala notares Ilegidors que
desde aqueat nombre s'enviará lo nostre perió
dich individualment a lotes les persones que ens
l'han demanat y ab gust aprotitem aquesta enroló
pera donar noatres mes expressives mercés a
toles les persones que'ns han ajudat tan etictui
mera repartintio en llurs respectives poblacions.

4•U•

La revista portuguesa «Portugal Agricola»
publicar fa algún lempo lo següent:
«En un ó dos diumenges darrers han lingut
lloch á Espana duea tenles corridas de toros.
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de 55 per 100 de superfosfat "1„; 15 per 100
de sulfat de potasaa; y 30 per 100 de nitrat de
era

1.—Ab adob.

sosa.

41

A les actives gestiona del veterinari de
Vid,
En Jaume Capdevila y del vehí En Miguel Pitó, se

deu el que conti actualment aquella vila ab una
associació mútua de asseguransa deis accidenta
que sufreixi el bestiar caballar, mutar y asnal, a
qual associació Ii augurém una vida llarga y

próspera.

El seu radi d'acció s'extén a tota la
provincia;
si bé que ahont sembla volen procurar el major
nombre d'associats possibles es en la comarca de
Vich, com ben clarament ho vol indicar el nom
ab que l'han batejada y qu'es el de La Plana de
Vich.
Els seus fundadora, al redactar els estatuts, han
volgut anar sobre peu ferm, consultant teta els
reglamenta y estatuts que s'han pogut proporcio
nar d'associacions d'aquesta índole,
arreplegant
n.e tot lo que han cregut d'utilitat per la
novena
associació y per més seguretat y per que l'obra
resultás la més perfecta possible, avans de pre
sentarlos al Gobern Civil de la Provincia han
sostmés el projecte de reglarnent a la censura
dels veterinaria más autorisats de la Comarca
y de la Cambra Agrícola Ausetana.
El seu domicili social es a Maullen y'ls fon
dos serán guardats en la Caixa d'estalvis de la
mateixa població.
En l'actualitat, apesar de tenir pocha ches
d'existencia, compta ab mes d'una trentena
de associats y la Junta de gobern la forman
els senyors següents : President, En Miguel
Fito y Prat; Vis-president, En Joan Oms y Ca
sas; Secretad, En Lluis Raguer y Rabat; Vis
secretad, En Pere Ayguavella y Riera, y Tre
sorer, En Jaume Capdevila y Roquer; perso
nes totes elles ben prou conegudes de la gent
de la Comarca y que elles soles son una forma
garantía de la bona marxa administrativa que
presidirá en l'Associació, a la qual Ii desitjém un
felís éxit en totes les seves empreses.

N.° 2 —Sense adob.

al que no se li aplicá adob quí
que fou adobad com tot lo camp ab
abundancia de tenis. La composició del adob
mateix carnp,

mich,

mes

Imprempta Barcelonesa, Tapies, 4.—Barcelona.
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projeccións.

conferencies, cursets, llissons experimentas d'agricultura moderna.
*4

Catalunya, acordant-se que

en nom

luxe dsz

Qui vulgui informes detallats sobre son funcionament,
14 14
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de CRIIILUNVI
Dona

a

de tots y cada una de les
entitats que la componen per sí, se dirigexin a
les Diputacions provincials, recabant son concurs
pera l'execució deis treballa catastrals, oferint
los-hi tole mena de facilitats.
També se parlá de la conveniencia de renovar
activament les gestiona prop del Municipi barce
toní pera que construexi un gran Mercat Central
de fruytes, que a la regada fos Bolsa de contrae
tació dele productes agrícola, hont los agricultora
poguesain donar fácil sortida ala metexos. Men
tres no-s resolgui aquest problema, de tanta im
portancia per Barcelona y l'agricultura, s'acorda
gestionar novament del Municipi 1 habilitació
d'un lloch auticient pera la venta de fruytes al
engtós, que avuy se fá d'una manera indigna de
Barcelona al mercat de Sant Joseph.
I•e. Un hortelá dels voltans de Madrid va fer
un petit ensaig ab coliflor, aplicant uns 80 grama
d'adob per metre cuadrat de conreu cl,aquesta
hortalissa y va abtenir cuatre hermosos exem
piara, un dels cuata s'indica en el grabat adjunt
ab el nombre 1; el nombre 2 es una coliflor del
la Federació,

d'Rgricultura

Cátedra ambulant

ab llanterna de

meció del Catastre

44 44
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se

dirigeizi a

á l'edició de

cola: 5
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rigricol

dirigeix el Director d'aquest
periódich, ahont poden resoldre
I' any. gratuitament tota mena de con
sultes sobre l'agricultura y tot lo

pessetes

que

d'aquest periddich.

la Direcció

suscriptors poden servirse del

Consultori

Catalunya Mgrí

DICD}CDieDIGDICUC

que s'hi relacioni.
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PRIMERES MATERIES PERA ADOBS
Societat Anónima CRÓS.
Carrer de la Primpcesa, 21.

Fábricas d'adobs y

—

—

Barcelona.

Casa fundada

productes quimichs

Magatzéms y Agencias

en

en
els principals

en

del

ION

ALICANT y SEVILLA
centres

dirigit

agricols d Espanya.

>

1..leyda:

Rftrnbla de

Fernando,

59.

En
>

per

l'Enginyer industrial

RAVENTÓS

carretera d'Agramunt, 26.
Mora d'Ebro: Cerrar de la Barca, 8.
Tortoea: Carrer de Santa Agne, 1.
Valle: Costa del Portal, 2.
Palma de Mallorca: Ronda de Lle

21.

vant, A.
1

—

NITRAT DE SOSA
terrenys

y

Pera demanar informes de franch sobre la

dirigirse

rápits

a

E›-

onreus.
seva

aplicacíó,

(

al senyor

ccitst

A

ira

xairra,

)

agricultors espanyols ab lo fí
aparells més moderas adaptats

Constitubit per els més il-lustres
la construcció de les
-

máquines
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Consulta de 9 á 11 del matí tots els díes feyners.
Análisis de terras, adobs, vis, etc,
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En JAUME

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

poden dirigirse

En Vioh: Carrer de Menlleu, 48
>
Gerona: Pisase Marqués de Campa, 3
>
La Blebal: Carrer dele Archa, 7.
>
Torroella de Montgri: C.arrer del
Comen, "i

g

1810.

DIPÓSIT: Ronda de Sant Pere,
FABRICA: Carretera Mataró, 246 BARC E LONA
.
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