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Oberta que fou la sessió inaugural pel se
nyor García Alix, gobernador civil de la pro
vincia, que la presidía, feu us de la paraula
el senyor Martínez, alcalde accidental de Ta
rragona, donant la benvinguda als congres
sistes en nom de la ciutat y agrahíntloshi
l'haver escollit aqueixa ciutat pera congre
garse.
Acte seguit el senyor Abadal, president de
la Federació Agrícola, agrahí la cordial acu
llida que als congressistes havían dispensat
els tarragonins; feu un elogi de la ciutat,
considerantla com á bressol de la civilisació
catalana, y ressenyá somerament quáls serían
les tasques del Congrés, fent un elogi deis
ponents, als qui slavien confiat el desen
rotllo deis diferents temes.
El senyor Plaja '1 succebi en l'us de la pa
raula, y saluda ab entussiasrne á Tarragona
en nom de la Diputació provincial de Barce
lona. Després el canonge Dr. Balcells en
eloqüents frasses, se congratula de les
en
tasques del Congrés, desmentint la falsa su
posició de que la religió sigui enemiga del
,

progrés.

•

El senyor Elías de Molina, quefe de Fo
ment de la provincia de Tarragona, en un
sintétich discurs resumí els ideals del Con
sell d'Agricultura que presideix en be de la
provincia tan eminentment agrícola, y, pera
donar una idea del interés ab que 's con
reno, aportá l'eloqüent dato d'haverse cua
druplicat la importació d'adoba químichs en
un període de deu anys; parla de l'iniciativa
pel establiment de dipósits comercials en el
pon de Tarragona, deguda al Consell d'A
gricultura y acaba dient que la missió d'
aquesta entitat en el Congrés era recullir
ses eusenyanses y les aspiracions dels agri
caltors pera portarles á la práctica en lo que
á la seva esfera d'acció sigui possible.
El senador senyor Abadal oferí fer altre
tant, portant al Parlament aquestes aspira
cions pera ferles arribar fins als poders pú
blichs.
Un breu discurs del senyor García Alix,
expressant que més que les peraules son les
obres les que delluen respondrer del verdader
trevall dels homens, mostrantse com el pri
mer tarragoní, encar que sens serlo d'origen,
per sa identificació ab la provincia que go
yerno, y seuyalant que, si '1s governs son el
punt d'apoyo, les iniciatives colectives, com
la del Congrés, han d'ésser la palanca que
determini el progrés nacional, tancá la ses
sió, declarant obert en nom de S. M. lo Rey
N'Alfons XIII, el primer agricultor d'Espa
nya, el XII.é Congrés Agrícol Catalá-Balear.
,

Sessió

primera.

Comensá les tasques del Congrés desen
ab la competencia que '1 caracterisa,
el ponent senyor En Joseph Zulueta, l'estu
di de les associacions agrícoles en general y
especialment les de crédit.

rotllant,

D' .A G-RICTJI_JTIJR_A

DIRIGIT PER

Després d'animada discussió, en la qual
intervengueren els senyor En Ignasi Girona,
Rnd. Carlea de Grassot, el delegat del Gremi
d'agricultora de Sabadell y algunes persones
més,
les

se

posaren á la

aprobad()

del

Congrés

següents conclusions:

1.' Es de gran interés pera 'I profit de tot
la coneixensa exacte del nombre d'asocia
cions, instituts, fruits de llur trevall y quál
es llur fisonomía exacta.
2.* Quáls son les condiciona precises pera
llur desenrotllo:
a) En quant als associats: espontaneitat
de la cooperació, absoluta bona fe y puresa
d'intenció.
b) En quant á la mateixa associació: sos
fins definits y concrets, acció colectiva pro
filosa, que '1s nuclis socials que constitueixi
sigan petits y que 's prodigui la federació
pels fins comuna y objectes especials.
3.* Siguent sa naturalesa purament mer
cantil y de carácter utilitari, es necessari que
s'apliqui honradament la lley de sindicats, é
implicant el crédit la restilució del capital
més els interessos, les associacions de crédit
han d'ésser verdaderament económiques y no
dehuen confondrers ab institucions de benefi
cencia.
4.* Poden crearse banchs agrícola, qual
principal objecte sía evitar la depreciació de
la propietat, y deixin als agricultora el ser
vey del compte corrent á semblansa dels co
merciants é industrials.
Totes aquestes conclusions varen ésser apro
hades després de viva discussió.

Sessió segona.
En aquesta sessió feu us de la paraula '1
senyor Bernadas, secretad del Sindical Agrí
col d'Alella, qui ab gran claretat de concepte
y ab abundancia de frases gráfiques disertá
sobre l'important tema: «Sindicats pera la
elaboració y venda de productes agrícols,
especialment
Defensá calurosament les
conclusions del senyor Zulueta, y no las pre
sentá relatives á son tema per coincidir en
un tot ab las que presentá '1 ponent senyor
Raventós. Interveniren en la discussió de la
ponencia Rnd. Carlea de Grassot y 'I prest
dent del Gremi d'Agricultora de Sabadell.
Un cop acabada la discussió d'aquest tema,
se concedeix la paraula al senyor Raventós,
president del Institut Agrícol Catalá de Sant
Isidre, qui desenrotllá un important tema so
bre l'elaboració y colocació 6 aprofitament en
venda deis vis, ab la competencia que li es
reconeguda en aquestes materies. Al anar á
aprobarse les conclusions, fan objeccions á
les rnateixes els senyors Vidiella y For.trodo
no, lograntse á la fi conciliar les opinions
contraries, deixantse pera sa aprobació ul
teridr les conclusions relatives al tema en

cuestió.
Sessió tercera.
Fou sospesa de moment la discussió anterior
pera concedir la paraula al senyor Salat, ela

«Pere-Gratt» dele Estudia Universitaria Catalana

borador d'olis d'oliva. Ab claretat y concisió
explica son tema sobre l'elaboració y coloca
ció 6 aprofitament en venda deis olis. Resu
mirem son discurs diguent que recomená als
agricultora elaboressin en bones condiciona
l'oli y al gust del consumidor, car hi ha que
tení en compte sea exigencies si 's vol colocar
ventatjosament aquestos productes en el mer
cat internacional.
Les conclusions que presenta it l'aprobació
del Congrés son les següents:
1.
Tont si 's te en compte el mejor preu
que obtenen els olis fins com per les grana
ventatjes que ha de proporcionar als agricul
tora el sostraurer als olis fins d'oliva tota
equiparació en el mercat ab els olis indas
trials, es convenient y remunerador, sobre
tot en les comarques de Catalunya, Aragó y
Baleara, el fabricar cuidadosament classes
fines, secundaries y terceres.
Convé aconsellar als agricultora que pera
Pelaboració d'olis fins emplein olives conve
nientment madures, sena maltractarles, so
metentles al molí poch temps després de sa
cullita, que no se los axafi molt y que en la
prempsa se les sorneti á una presió inferior
á 100 atmósferes.
Pera Pelaboració de classes secundaries deu
tornarse la pasta á una altra prempsa dife
rent de la empleada per les classes fines y
deu prescindirse per complert del aiga bullente.
2•* Contra lo que ordinariament se crea,
les fabriques antigues qu'encare existeixen
del sistema anomenat de prempsa de lliure
de viga, poden utilisarse perfectament pera
l'elaboració d'olla fins, d'una manera práctica
y económica, introduint, tan sois, una gran
netedat en el local y en els instruments em
pleats en l'elaboració, establint la separació
de prempses pera les classes fines y les secun
daries, escaldant solament la pasta destinada
á les prempses productores de classes segones
y terceres.
3.' Si be pot aconsellarse la fonnació de
sindicats d'agricultors pera la fabricació y es
peculació de les cullites d'oli, en cambi no
pot ferse lo mateix respecte á la refinació y co
mera d'exportació, perque aquést, ademés
de exigir una organisació totalment diferenta
de l'agrícola, no consent desigualtats de ca
litats ni intermitencies en les expedicions, y
aquéstes han:len d'existir forsosament si 'la
sindicats se formessin, com es natural, de
culliters d'oli de deterrninades comarques, ja
que no tots els anys obtenen la mateixa can
titat ni calitat de fruit, lo que 'la impediría
utilisar exclusivament el resultat de les seves

.A.quest periódich s'envía de
franch á totes les persones que
enviin llur adressa á. la Admi
nistració.
En sa conseqüencia, te de demanarse un
cop més al Estat la creació de Dipósits
Porta franchs, establintlos sobre iguals 6 mi
llors bases en que funcionan á Fransa é Ita
lia, que son nacions, de producció olivarera.
Després d'intervenir en la discussió els se
nyors Vía, Grassot, Vidiella y Serra, s'apro
ben les conclusions, concedintse la paraula
al senyor Barceló.
Aquest senyor passa á exposar son tema,
que tracta de la producció y circunstancies
en que 's desenrotlla la
zootecnia al Camp
de Tarragona, eucomiant l'industria pecuaria
com

complement indispensable

de

l'agricul

tura.

Presenta les segtients conclusions:
I." L'agricultura y l'industria pecuaria
se complementan y
perfeccionan. La cría del
bestiar es, donchs, una necessitat, sent ne
cessari ésser agricultor pera obtenir rendi
ment complert d'abd tres industries en conj unt.
2.' Tots els agricultors han de dedicarse
á la cría del bestia en relació á les circuns
tancies en que 's trobin. Quan el medi no
sembli favorable encara pera exportar, han
de fer recries y engreixarles, y en darrer ex
trem dedicarse á l'avicultura y cunicultura.
3.' S'ha de perseguir sempre la millora
de les reces pera les aptituts més productives
á la comarca y en particular á cada cas. Aixó
pertany als que 's dediquin á la cría, per te
nir les seves finques bones condiciona.
4.' La base d'aquestes conclusions
es:
L'aprofitament y transformació de produc

tes agrícola; Paprofitanient y
transformació
deis fems, sense intermediadors que aumen
tin 6 abaixin el preu de la mercadería;
lo que
proporciona ingresaos per la venda del bes
tiar.
5.' La cría del bestiar es un deber que
deu imposarse tot agricultor pera aumentar
la
riquesa de la comarca.
6.* Pera posarse á salvo de perdues
im
previstes, la cría del bestiar porta en sí l'en
lairat exercici de la mutualitat que ha de
po
sarse en práctica, assegurant les
existencies
en cas de sinistre.
Després de defensor aquestes conclusions
el senyor Martí, s'aproban, deixant
pera la
próxima sessió la discussió de les conclusions
del senyor Raventós.

Sessió cuarta.
Al comensar la cuarta sessió del Congrés
feo us de la paraula el ponent En Mauel Fe
rrer y Jover, qui diserta sobre
l'elaboració y

colocació 6 aprofitament en venda deis pro
ductes agrícola en general (excepte vins y
olio), principalment de l'avellana. Comensá

produccions respectives.
4.' Segons s'ha reconegut sempre, y duna ponderant l'importancia del
tema, y digné
manera especial en les Asamblees olivareres
que, apart del vi, avellana y ametlla, els con
de Reus y Córdoba, es, no sois convenient, reus mes importants del Camp
de Tarragona
sinc indispensable pera 'Is culliters y fabri
son les petates, garrofes y la
fruita en gene
canta d'oli d'olives la creació de Dipósits
ral. Respecte á les primeres, recomana la se
Porta franchs pera fer tota classe de coupa
lecció de la rassa del país, y al parlar de la
ges 6 barreges destinades á l'exportació, tant fruita aconsella aquest conreu, que en la
ac
perque dites barrejes son absolutament pre
tualitat está bastant descuidat
y que pot
cises pera produir els olis que tenen d'en
ésser una primera materia de gran valor pera
,

viarse als mercats consumidora en virtut de
les seves exigencies, corn perque 'Is coupa
ges, aumentant l'exportació, y, per lo tant,
la demanda, han de determinar forsosament
una millora en els preus.

Tiratjz dtaquest

la fabricació de conserves, extenentse en
con
sideracions altament practiques sobre '1 par
ticular. Recomaná especialment el que no 's
perdi res en les cases de pagés que s'hi crii
bestiar, y presentá la associació deis agricul

nombre:

12.500

exemplars.

CATALUNYA AGRICOLA
tors com á medi el més eficás pera la

resolu

ció d'aquestos problemas.
Al parlar de l'avellana ensalsá aquest

con

rea, donant un gran nombre de datos esta
dístichs de gran interés pera '1s agricultora,
y al objecte de conservar els mercats del ex,
tenor recomaná la bona fe y la creació de
marques que acreditin nostres productes so
bre llora similars del extranger, especialment
d'Italia, Sicilia y Turquía.
Digué que dehuen crearse sindicats d'ex
portació sobre la base del crédit, y acabá ala
bant la lley de sindicats agrícola con salva
dora de la crisis per la que atravessa la nos

agricultura.
Després de parlar breument el senyor Ber
nadas pera explicar els sindicats de venda,
citant alguna exemples del extranger, se so
tra

meten á la deliberació del

girents conclusions, que

son

Congrés les

se

aprobades:

1.• Pera son aprofitament y adinerament
desde 'I punt de vista del producte y com á
regla general, l'avellana mes convenient al
Camp de Tarragona es la negreta.
•.* Es necessari infiltrar en els nostres
agricultors l'esperit d'associació, única ma
nera d'adinerar tot lo possible els productes
del camp, y, sobre tot, sa principal riquesa,
l'avellana.
Acabat el debat sobre aquest tema, en el
qual prengueren pan t els senyors Ferrer y
Grassot, se torná á reanudar la discussió de
les conclusions presentades pel senyor Ra
ventós sobre 'la vis, que quedan redactades
en la següent forma:
Media práctichs pera obtenir bona elabora
ció y colocació 6 aprofitament en venda deis
vis:

del particulars:
Procurar fer constantment el mateix
tipo de la comarca, dos tipos á lo més.
2.* Fer aquest tipo ab la major perfecció

Respecte
1.

possible.

Cremar els vins baixos de prempsats,
y '1s vins malalts.
Demanar al govern:
1..r La 'hure destilació del vi, sena cap
intervenció ni vigilancia.
2.6n Treure 'la consuma del vi en toles
3.*

de

mares

les poblacions.
3•er Fer tractats de camera y destituir als
cónsuls poch aptes pera cuidar les relaciona

comercials.
4•r' En vista de la comunicació rebuda
per la Junta de Defensa del Panadés, la qual
demana que l'alcohol industrial sigui desna
turalisat en el mateix acte de sa producció,
com medi que les actuals circunstancies ha
posan pera la solució de la crisis vinícola, la
somet al Congrés pera sa aprobació, casen',

aceptada.
Accedint á Pnvitació del senyor Baffle,
la paraula al Congrés el senor Maris
tany, qui diserta en Unjas generals sobre trac
tata de comers, recomenant el lliure cambi de
nostres productes agrícola ab els productes na
turals de les principals repúbliques america
nas. Interveniren en la discussió els senyors
Oliveras Corupte, Aromi y '1 delegat de
Marsá.

dirigeix

,

Sessió del Consell de la Federació.
Al acabar la cuarta sessió se reuní '1 Con
sell de la Federació, en el qual s'acordá per
unanimitat que continués en la presidencia el
senyor Abadal nombrantse definitivament
secretani de la Federació al senyor Pardo, y
s'acordá que '1 XIII.4 Congrés agricol se ce
lebri l'any vinent en la ciutat de Tárrega.
,

Sessió

quinta

y de clausura.

En la darrera sessió del Congrés el senyor
Baffle desenrotllá ab molla competencia son
tema sobre la producció y circunstancies en
que 's desenrotllá l'agricultura en el Camp de
Tarragona, glosant les ventatjes de l'associa
ció com fórmules pera resoldrer tots els pro
blemes agrícols. Intervingueren en la discus
sió de les conclusions, que foren aprobades,
els senyor marqués de Campa, Plaja, Vinas,
Vidiella y Rnd. Grassot.
Al acabar, el senyor quefe de Foment, En
Joseph Elías de Molina, encomia,les tasques
del Congrés, y ofereix la cooperació del Con
sell provincial d'Agricultura de Tarragona,
manifestant que, al objecte de fomentar el
consum del vi, l'esmentat Consell ha repartit
profusament entre '1s congressistes un dicta

de l'Academia de Medicina de Barcelo
na, declarantse partidaria del us del vi.
Entre '1s projectes que te en estudi el Con
sell d'Agricultura de sa presidencia, citá el
d'establir un dipósit comercial y magatzems
generals de dipósit en el port de Tarragona,
y acaba felicitant als congresistes per Ilurs
profitoses ensenyanses.
constinuació parlaren els senyors Soler
y March, Sarda y Matheu, el president de la
Cámara Agrícola de Falset y 'la senyors Pla
ja y Rusinol, acabant el president de la Fe
deració, En Joaquim d'Abada', donant les
mercés á tots els que han contribuit ab llurs
tasques al éxit del Congrés Agrícol.
JOAN BULDENA Y ESTRANY.
Tarragona, juny de 1909.
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MIgunes

's....J.,

orientacions
sobre 'I nitrat de sosa

Segons el senyor Fiedler, el nitral de sosa
en
favoreix l'absorció dels fosfats per les plantes,
dels estudia bacteriológichs especials del
conreu
senyor Griffiths y altres, se dedueix que la
presencia en les terres deis nitrats activa la
Un distingit agricultor d'Albares (provin
nitrificació, afegint el senyor Lawes que la cia de Guadalajara), lo senyor En Félix Alcalá
materia orgánica de la terra se redueix més Galiano, nos va enviar dos manats de plan
depressa pel nitral que pel amoníach.
tes de cánem tallades en el mes d'agost v
Els celebrats doctora Magerstein, Wollcker conreuades en un terreno silis-argilós-calcá
y Stutzer han demostrat, ademes, la superio
reo, molt pobre en materies fertilisants,segoss
análisis que fou practicat anteriorment á la
ritat del nitral sódich sobre '1 sulfat d'amo
experiencia. L'ensaig fou fet en una parcela
níach y tots los adobs nitrogenat.4, no solsa
de unes 10 árees d'extensió que s'adobaren á
ment en les gramíneels, remolatxa, patalea,
etc., sí que també en los dernés conreus, tant rahó de 368 kilos de superfosfat, 102 de do
per la facilitat de sa aplicació, cpm per les rur potásich y 300 de nitrat de sosa per hec
ventatjes que son us reporta desde el punt de tárea, la meytat d'aquest darrer adob empleat
vista económich, ja que, ademés de produir .abans de la sembra y l'altra meytat en el mes
de maig, al fer una labor d'escarda. Les dife
abundants rendiments, se consegueixen pro
dueles de millor calitat y relativament més rencies notables que s'observaren entre '1 cá
baratos.
nem d'aquesta parcela y el de l'altra del
ma•
adob
estimulara
de
coberter,
el
ni
Com
trat de sosa no te rival, y els resultats son
portentosos en los prats, cereals y altres
plantes, essent pera tots los tubérculs y
arrels un excelent fertilisant, sense ex
cluirhi la remolatxa, pera la qual es un
bou antídot contra el desenrotllo y mul
tiplicació de la mosca (Antonya Beta), ab
la particularitat també de que pera 'ls Iré
bola malalts es un verdader específich,
car els hi retorna sa ufana y vigor, prin
cipalrnent si está associat al guix y á les
cendres vegetals.
En infinitat de casaos y en variats con
reus s'ha comparat el valor fertilisant del
salitre de Chile ab el nitral de potassa,
el clorur amónich y el sulfat de la ma
teixa base, en igualat de pes de nitrógen,
y en tots s'ha evidenciat sa superioritat
1 —Manach de la parcela sense adob.
respecte als demés adoba nitrogenats, acu
2.—Manach de la parcela ab adob.
sant sempre rendiments molt majors.
Algunes individualitats, poch acostumades teix terreno que no va rébrer cap adob quí
sens dubte á l'empleo racional del nitrat de
mich, saltan á la vista en el grabat adjunt,
sosa, creuen que dita substancia esquilma la en el que se senyalen ab los nombres 1 y 2,
terra, fentla improductiva pera conreus; mes respectivament, 'ls productes de cada una de
no hi ha res més lluny de la realitat que ay tal
les parceles.

Ningú ignora que '1 uitro-cúbich ó nitral
de sosa deu la seva gran potencia fertilisant
al nitrógen que conté.
En estat de relativa puresa, aiió es, quan
el salitre de Chile conté tot lo rnés un 50 per
100 de ganguea, llavors te un 16 per 100 de
nitrógen, que equival á un 19 per 100 d'amo
níach.
L'éxit del nitral de sosa, considerat com
adob, comensá á Europa ab la remolatxa, se
guint després los cereals y plantes de prats,
exteuentse tot seguit á tots los conreus, in
clús al de les lleguminoses.
Avuy día, en que moltes persones mideixen
avensos y la prosperitat agrícola d'una nació
los pel consum que fa del nitralde sosa, bó será
que diguem que en 1887, época en que 's pot
dir que comensaren de fet los ensaigs cora
adob d'aquesta materia, el consum mundial
fou de 12.815.917 quintara, passant deu anys
després á 25225.829 y arrivant en 1907 á la
notable xifra de 37.757.401 quintals, de modo
que Paument de consum en '20 anys ha si
gut de '24.981.484 quintara, ab lo que 's de
mostra plenament que lotes les esperances
especie.
que 's concebiren desde l'introducció en
Es natural que, si utilisem una bona pro
l'agricultura de tan important materia, han porció de nitrat de sosa en un conreu deter
quedat complertament satisfetes.
minat, se tradueixi en un excés de cullita;
Espanya, malgrat son endarreriment agrí
mes aixó, que es molt lógich, no pot menys
col, si la comparem ab Alemanya, Inglaterra, d'ésser aixís: á major cantitat de nitrógen, se
Fransa, Bélgica, en poch temps y mercés als arrebatará igualmen t., per les lleys inmutables
portentosos esforsos de propaganda teórica y de la nutrició, major proporció també dels de
práctica, ha aumentat notablement son con més elements fertilisants, que no deixarán
sum, lo qual demostra l'inmensa transcen
may d'estar en relació constant ab l'aument
dencia que 's concedeix avuy á n'aquest non
de rendiments.
agent, factor eficacíssim de tota fertilisació.
Si, per exemple, adobem un camp de blat
Los favorables resultats que obtenen en la ab 100 kilos de nitral sódich, podém obtenir
práctica tots los experimentadors que un cop un aument de producció de... suposém siga de
han aplicat á llurs conreus el nitrat sódic, han
200 kilos de grá y 300 de palla. Aquest bene
fet que 's converteixin en altres tants entus
fici ó ganancia de 500 kilos en conjunt su
siastes propagadora de les excelencies del sali
posa, dada la invariable composició química
tre de Chile, com fertilisant insuperable pera
del vegetal, l'haver tret de, la terra cantitat
obtenir en poch temps el máximum d'efecte de proporcional d'ácit fosfórich y de potassa,
la vegetació, partint d'aquí Paument casi nor
que, com se compendrá fácilment, las tindrá
mal y progressiu de son empleu en agricul
de menos la terra, y será necessari é impres
Una
cindible retornarlashi, si no volem que sa
Adob extremament soluble, es molt mes fertilitat 6 productibilitat s'en resenteixin, ja
eficás y t'ah' que bota sos congéners y quel que la relació entre la potassa y l'anhídrich
mateix sulfat amónich, particularment quan fosfórich no varía, malgrat l'haver adobat la
á les (erres '1s hi manca l'humitat 6 dominan
terra ab la sal nítrica, car l'excls de rendi
constelacions molt seques.
ment, no importa qual siga, equivaldrá sem
En los casaos, molt COMUOS per cert, en que
pre al total deis aumenta proporcionals, en
's manifesta debilitat en un vegetal 6 que, per
pes, deis elements que han ocasional la pro
nitres circunstancies, el desenrotllo foliáceo ducció, sense que 'ls nitrats puguin alterar
d'una planta es de6cient 6 defectuós, la uti
en manera alguna la cullita.
lisació del nitral de sosa es sobirana, perque
Si per convencers d'aquesta veritat no n'hi
sa assimilació es molt mes rápida y no te
'1s hagués prou ab lo exposat, poden consultarse
no petits inconvenients deis fems y
demés les obres de Besseler Marcks y altres, que con
adoba orgánicbs, per les innombrables gér
firman en absolut que el nitral de sosa, lluny
mens de malures criptogámiques que solea
d'esquilmar les terres, couverteix els mate
sempre acompanyarlos.
rials naturals de la terra y 'ls adobs en culli
El senyor Guillois, agrónem ben
conegut tes altament remuneradores.
de tothom, assegura que la putrefacció de
les
El tránsit d'unes costums á nitres, l'im
arrels d'un vinyar, plaga més freqüent de lo plantació d'idees progressives, la rectifica
que generalment s creu y que favoreix
la ció d'antigues práctiques y sistemes, y més
major part de les vegades les femades y ferti encara tractantse d'agricultura y de paíssos
lisants orgánichs, se corretgeix y s'evita
ab no sobrats d'ilustració y mancats de riquesa,
los adoba químichs associats al nitrat de sosa,
com ho es el nostre, porta sempre aberracions
ab lo qual s'obté lambé la ventatja d'aumen
parescudes, yper precisió hande resultar molt
tar considerablement la cullita, facilitant al
laboriosos els esforsos que &han de realisar
propí temps abundantissim alirnent als cepa pera conseguir obrir dilatats horitzons al nou
y lograntse ab aixó la producció intensiva
esprit agrícol, encara que aquést porti en sí
que posa á salvo lo antieconómich que, com la regeneració de la rassa.
conseqüencia de la crisis vinícola que s'atra
DR. A. BLAVIA.
vessa, resulta en la actualitat el conreu de la
Lleyda, Juey de tan.
vinya.

Los adobs
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Noves orientacions sobre
la fertilitat de la terra.

ra

Les velles leones que han subsistit fins ara
respecte á la fertilitat de la terra están á
punt de sofrir una complerta revolució. Tota
una serie d'estudis fets en el
Bureau des sois,
dependent del Département de Agriculture
des Etats Unis, dirigit per M. Whitney, po
san á l'ordre del día l'estudi
de l'utilitat de
l'análisis químich de la terra pera determinar
la seva fertilitat, considerantlo com un igno

perfectament inútil, que
honest passatemps á n'els
químichs, als quels hi encomanem gent que
sena dupte no saben ahont van.
Les dugues idees directrius y fonamentals
de M. Whitney son las següents:
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1.
No hi ha pas cap relació
entre la fertilitat d'una terra y
sa riquesa en substancies mi
nerals assimilables que'ns en
senya l'análisis químich.
2." En les terres dites cansa
des resterilitat se deu á l'acu
mulació en les mateixes, de
substancies táxiques, produc
tes que son secretats per les
arrees plantes.
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Les investigacións més modernes demos
tran que la terra arable no está pas consti

Les

tuida pels elements descompostos provinents
de les roques coherents, sinó que les consti
tueixen les partícules solament desagregadas
y gens modificadas en la llur estractura quí
mica. D'altra banda, sembla qu'aquesta trans
formació no es pas necessaria pera fer los mi
nerals solubles en l'aiga car aquésta disol
tots los minerals que constitueixen les roques
dures: los feldespat, la mica, la closita, l'augi
ta, etc. La disolució es veriiat que es més ó
menys feble, n'hi ha pas cap dupte; mes ?sa
bem per experiencia, especialment les de
M. Schloesing fill, que disolucións contenint
no més que una millonéssima de potasi 6 d'ácit
fosforich son perfectament suficients pera no
?l'ir plantes? Lo que fa falta naturalment es
-

de
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el
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CATALUNYA AGRICOLA
que '1

líquit estigui renovat continuament,

de

modo que les molécules absorbides per les

plantes siguin reemplaçades tot seguit per
Luego, ?qué es lo que passa en la

que la terra reprengui sa fertilitat, lo qual
esdevé per l' oxidació complerta d' aquestos
venenos.

d'altras?

pectionades,

y 3, 5 y 7, si han d'esser reten-e:li
des. Aquestos 'libres, sagellats y autorisats per
l'Administrad& serán retornaba ala interessats,

•
I,

•

Y ara, després d' haber Ilegit aquestes quar
filies, ?que hi respunen algunes persones que
tan encarinyades están ab l'análisis químich
de la terra, que preconisan com á medi per
coneizer infaliblement les necessitals deis te
rrenos, els adobs y e:inertes que deguin cm
plearshi? com se día axis mateix textual
ment en unes fulles que foren repartides
tus agricultors catalans cap allá á principis

e

4L.

! Ah ! ya entenem ara el perqué de certes
campanyes enpro de l'análisis químich de la
terra, algún xich molestes per distingides
persones, qual ampli criteri agrícol y altruis
me no s'amotlla ab les mires
egoístes d'una
utilitat de moment, sino que, ovirant envers
lo progrés agrícol de Catalunya, dihuen la
veritat que senten, pesi á qui pesi, malgrat
algunes vegades sigui un xich amarga.

vinya.—Piral

sálida,

mascle y famella, cri
piral al descans y larves.

Quan una planta ha tret tal 6
substancia de la disolució intersticial
que impregna la terra, noves cantitats d'
aquest mineral se dissolen tot seguit, y la
disolució se reconstitueix paralelament á la
seva utilisació.
Com M. Whitney demostra que Lotes les
terres, fins les més pobres, contenen la serie
complerta deis minerals necessatis á la ali
mentació de les plantes, arriba á la lógica
conclusió de que els diferents graus de ferti
litat de la terra no depén de sa composició
mineralógica més 6 menys fidelment repre
sentada per son análisis químich. Y respecte
a aquest punt fém constar aquí que '1s nom
brosos análisis que han sigut publicats demos
tran ab evidencia l'exactitut d'aquesta de
ducció.
terra arable?

qual

•
•

•

Mes, si la disolució intersticial de la terra
arable, aixó es, el medi en el qual la planta
va á pendre sos aliments,
conté, per tot y
sempre, en cantitats suficients, les diverses
substancias nutritives, ? á qué's deu atribuir
la fertilitat en certes terres y l'esterilitat en
altres? A la presencia de venenos, respón
M. Whitney.
Suposem que treyem d'una terra poch fér
til el líquit que la impregna y que hi sem
brem en el líquit algúns grans de blat. La
disolució conté al ensemps rnateries mine
rals alimenticies y substancies toxiques ó ve
nenos, los quals impideixen més ó menys el
desenrotllo de les plantetes. Basta diluir la
disolució afeginthi aiga destilada, pera re
duir sa toxicitat y pera permetre á les plante
tes de blat el desenrotllarse ab vigor. Y es
ben clar que si la manca de desenrotllo ha
gués sigut degu da á insuficiencia d'aliments,
la dilució ab l'aiga destilada encara l' hauría
pronunciat molt més. Aixó es ciar.
Segons los autors nortamericáns, hi ha en
les terres estérils, substancies que dificultan
el desenrotllo de les plantes. Aquestes subs
ancies poden destruirse per varis procedi
• ents, entre '1s quals n' hi
han que no intro
1ueixen en la terra cap nova substancia y en
ambi n' hi han d'altres que consisteixen en
l'empleo d'adobs líquits, adobs verts 6 adobs
Iuímichs. Y es digne de notar aquí que l'ac
ió d' aquestes substancies no 's limita (contra
o que's creu generalment) á retornar á la te
ra los aliments
que l' hi ha tret la cullita,
ar sabém que la terra sempre té prous ma
eries nutritives pera les plantes, sinó que
'objecte deis adobs es de neutralisar y fer
inofenshis pera les plantes los venenos con
tinguts en la terra.
?Y d' ahónt venen aquets venenos? pregun

ISIDRE LLAURADÓ.

Flplicació dz la Iley y
reglament d'alcohols
(conliniaos)

Fabriques inspeccionados.
En les fabriques inspeccionades se
prescindeix
del contador, del dipósit fixo ab tubo de nivell
3.er

graduat y del sens nombre de precintos y
de
nlas circunstancies que acabem de mencionar;
imposantlashi, en cambi, verdaderes lormalitats
que contrarrestan la llibertat que sense aquella

impedimenta

gosan, y que en elles apenes °fe
rien eficacia pel allunyament dela agents del
Fisc. Es requisit indispensable, pera autorizar el
funcionament d'aquestes fabriques, el que treva
llin sense interrupció día y nit, per períodes que
no podrán esser
inferior& á cinch díes; que si
guiri comprobades pels inspectora, la cantitat y
graduació de les primeras meterles á destilar, y
mitxansant la declaració que bala se
responsabi.
litat deurá fer l'interessat, de la potencia produc
tora del aparato, l'inspector senyala
plasso pera
la destilació, transcorregut el qual, se deu pro
cedir al inmediat precinto d'aquell y liquidar lo
cornpte de la destilació, quals productes deurán
correspondrer al alcohol absolut que represen
tin les primeres meterles autorisades pera
desti
tenin'. en compte les pérdues de fabricació
que may podrán rebassar el 4
per 100 en el abso
lut d'aquelles. Si per cualsevulla causa de forsa
mejor sofrís interrupció l'aparato, el fabricant
deurá probarla ab acta aixecada devant l'autori

ii

Cafetera pera escaldar els cepa.

tarán nostres

llegidors.

respondrem: de les mateixes plan
consideren com Ilurs excrements.
Aquets venenos, segóns M. Whitney, son
de naturalesa orgánica y per consegiient oxi
dables, y es aquesta propietat la que explica
ría l'utilitat de la terra de goret, car, durant
el temps en que la terra reposa, les oxidacións
s' hi practican activament, destruint poch á
poch els venenos y transformantlos en hu

014
Piral de la
vas de piral.

vinya.—Adultes, postes
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L'autor americá admet també que

substancies

venenoses son

tament cap al

protegides

sub-sol, ahont

s

hi

conservan

contra les

oxidacions intenses. Y
aixis que 's compren l' inconvenient de les

es

Ilaurades de desfons á

transportan
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aquestes
transportades len
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á la

massa

superficie

profunditat,
terra

carregada

substancies perjudicials pera les

's necessitan

que

plantes,

devegades dos 6 tres anys pera

CEPS

ATACATS:

Fa anys causava bastant dany; avuy hi ha
medi pera combátrela.—En les parís tendres,
se noten les envoltures sedoses y la destruc
ció del parenquima dels pámpols y també en
altres parts toves del cep.

REME YS 6 TRACTAMENTS:
La pirala té enemichs naturals en diferents
insectes. S'han usat pera destruhirlos els fa
nals lluminosos als que acut la papallona
atreta per la claror.—S'acostuma á treure en
maig y juny els pámpols sobre els que hi
baja orugas y en agost els que tingan les
postes d'ouhets y cremarlos.—E1 procediment
seguit y de bons resultats es la escaldada.
Consisteix en escaldar els ceps ab aigua qua
si bullint á 90" al febrer, empleyantse calde
res portátils construídes á propósit, y cafete
res pera distribuhir l'aigua per les soques y
brassos deis ceps, ja després de la poda: aids
s'escalden y moren les crisálides dins de sos
capolls formats entre les escorses deis ceps.
—Lo mateix se fa ab los puntals y tutors.—
També el destruirles al hivern, cremant sofre
en uns plata sota deis ceps; també empleyant
mitjes botes velles (de petroli generalment),
ab les qu'es cubrexen els ceps, y dins de les
gneis s'hi crema un lluquet; no deu passar de
10 minuts el temps durant el qual queda sot
Grafich que ensenya la disposició interna de
la ca
més
el cep á l'acció del sofre; tant aquestos
fetera.
medis com el torrat ó socarrimat ab pyromo
tors que llensen una llamarada de petroli so
tervenidas. Explicarent el mecanismo 6 modo de
portar los tres modela, y aixfs, quedarán los
bre les soques son medis difícils y costosos.
d'abdtles fabriques ben entesos.
—Despellar els ceps ab els guants de malla,
El Ilibre, model nombre 3,
correspon al comp
completantho
ab els raspalls metálichs, ras
te de primeres meterles y son
maneig no pot quetes y ab l'embut anomenat
esser mes sencill. Constitueix
pugoner ó d'al
son cárrech Lotes
lee entrades de vi que 's realisin en la
tisses
qu'es
de
llauna,
ab
una obertura y un
fábrica,
anotantlas diariament ab especificació de ea
sach dessota, al qual s'hi fan caure les oru
ri
quesa alcohólica, procedencia y nom
del vene
gues remenant els ceps y després cremarlos
dor. La data se forma ab totes les partidas
que
lo mateix que les escorses.
pasin diariament á la destilació. Si la
fábrica es
Les glassades tardanes combaten aquest
tigués instalada en lo celler ahont hi
existissin
vins no destinats á la destilació, s'anotarán igual
insecte.—Els aucells y les gallines els des
ment en el cárrech, ab sa graduació
mitxa, y al truhexen molt. Igualment diferents insectes
donarlos al consum s'anotarán ab l'esmentat cosa
son l'escarabat
daurat 6 jardiner, el de
destino en la data.
color
de
coure,
Ichneumon,
etc.
El modal nombre 5, de sola aplicació en les fa
briques intervenides, constituyeix son carrech
0I3SERVACIONS:
los alcohols produits en les darreres 24 hores, y
Aquest
insecte ha ocasionat perdues en al
la data, la cantitat d'aquestos mateixos
alcohols
guns vinyars, especialment els exposats al
que pasan diariament á la rectificació 6 al
ma
Sur y en llochs resguardats del vent y ca
gatsém de dipósit.
El llibre, modal nombre 7,
lents.
d'aplicació igual
ment en les fabriques inspeceionades é
interve
H. G.
nides, constituyeix son cárrech, les cantltats
que 's datan diariament en el 'libre de
destilació,
ab destino al magatsém de
dipósit en les fabri

(Continuará
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Ensenyansa agrícola

Cátedra agrícola de
l'Escolto. de Mestres

Propietats físico-químiques
—Nova teoría sobre la

de les terres.

fertilitat.—Consisten

cia, capilaritat, higroscopicitat, absorció pera
les seis y gs gasos.—Modo de determinar
cada una d'aquestes propietats.—Circunstan
cies que modifican l'efecte deis raigs solars.
Apreciació organoléptica de les terres.—
Coneixensa del terré per la vegetació.—Aná
lisis fisi.ch y elecció de les terres pera l'análi
sis.—Determinació de l'humitat de les mate

y joves lar

A lo que

tes,

pera portar los distinta cut:aptas en la forma que
en son lloch explicarem.
Per circular del «Centro Directivo», fetxa 12 de
desembre darrer, dirigida als administradora de
la renta, se disposá que no s'exigís ala militen;
la presentació de noca declaració jurada,
mes
aixó, en nostra opinió, o deu esser obstacle
pera que suscriguin la que en son día presenta
ren. La responsabilitat
que ala duenyos d'apara-.
tos y edilicia imposa l'artiele
19 del Reglament,
pera tots los actea al °misiono que dintre de les
fabriques puguin constituir infraccious penables
y axila mateix creyera que Id tocata en que mí
guin Instalats llurs aparatos, deurán posarse, de
no estarho, en les
condiciona que indiquem de
bían reunir el de tota fábriaa.
5.ef ',librea que deu portar.
Los llibres que deuen portar les fabriques d'al
coliol vínich de que 'as venim ocupant, son les
corresponeuts ala modela nombres 3 y 7, si son
inspeccionadas, y '1s 3, 5 y 7, en el cas d'esser in

ques intervenides, del que acaben
d'ocuparnos y
les que 's produeixen cada día en les
fabriques
inspeccionades que, com s'habra pogut observar,
careixen de compte de destilació; la data d'aquest
llame se forma anotant en llur casilla
respectiva,
les partides d'alcohol que surtin del magatsém
de dipósit, ya siga per la redí ficació 6 bé pera la
venda. Emitim tractor deis modela nombres 4
(fermentacions) y 6 (comte de rectificació) pera
les fabriques que reben alcohols ab aquest
objec
te y d'altres, perque es llógich
pensar que aques
tes comptes no hagin d'esser objecte deis
vostres
cuidados.
anexan Iii•ENO.
Inspector de le Renda d'Alcohol*.

,

medi d'un filet que segrega pera baxar á les
escorses y formar entre elles el capoll sedós
de 6 m/
hiverna.—La oruga surt al
abril-maig y ataca ab voracitat els pámpols y
rahims texint ab fils sedosos uns envoltoris á
qual abrich menja el porenquima deis pám
pols y parts tendres.
La papallona es nocturna, busca el calor;
tem la claror del sol, plujes, vents y frets.
CARACTERS DELS

d'any.

Piral de la

3

tat, y, en son'defecte, devant dos testimonia, do
nant inmediat avía, en plech certíficat, al
ins
pector; de no mediar aquestes circunstancies, no
s'atmetrán en la liquidació, mes abono que les
mermes esmentades, encara que 'a pretengués
justificarles, per no haber destilat part de les
prirneres -meterlos. En los periodos d'inactivitat
d'aquestes fabriques; Ilurs aparatos estarán pre
cintats, prevenit el Reglament que en el mateix
día que deixin de trevallar y á lo mes tart al se
güent, Serán objecte de precinto. Los bocoys y
pipes en que 's depositin los alcohols, de no es
tar en dipósits fixos, tindrem tots rotulades Ilurs
respectives taras y capacitat.
4.rt Forrnalitats aue deu complir un culliter
pera matricularse cosa fabricant
Les formalitata que deuen cumplir los culli
ters en son tránsit á fabricats d'alcohol, es, en
nostre judici, solicitar de l'Administració corres
ponente, sa inscripció com fabricant, y recabar
l'autorisació ab la presentació deis llibres, mo
dels nombres 3 y 7, si 's tracia de fabriques ins

Piral clz la vinya
Noms:
Piralis vitis
Tortrix pillerlana
DESCRIPCIÓ

-

DEL TNSECTE:

Aquest lepidoptre, sub- ordre deis Noc
turns,

insecte qual papallona té 15 mirn
de llargada y 20 á 24 de amplada, ab les ales
desplegades; les dues ales anteriors de color
groch, verdós, rogench, y porten tres ratlles
transversals; les dues posteriors de color gris
de reflecsos sedosos, cap negre. La larva es
verda y pelosa.—La crisálida de 13 minj de
llarch color roig moreno.—La papallona apa
reix en juny-juliol.—La fernella pon de 50 á
60 ous promitx en la cara superior deis pám
pols en una massa en forma de placa.—La
oruga se penja al extrem deis pámpols per
es
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Esealdat deis tutor3 de la Bourgogne.

ries orgániques, y de les substancies solubles
é insolubles.
Mecánica agrícola.—Trevall mecánich.—

•
•
•

•

CATALUNYA AGRICOLA
Dinamómetres.—Motors vius é inanimats
mecánicbs (exemples).—Inelíquinse los opa
rells y máquines mogudes per l'home y les
que ho son pel bestiar.
Origen de la paln y ses transformacions,
descripció y empleu.—Fanga, axada, cávech,
magall.—Arada, origen, descripció de la ro
mana.—Arada brabant. —Rascle.—Extirpa
Conrenador —Rolen.
dor.—Escarificador.
—

—Robadera.—Empleu d'aquestas máquinas.
Agricultura general. Media mecánichs
pera posar les terres en estat de producció.—
Roturació, desfons, nivellat, despedregat, sa
neixament.—Explica aquestes operacións.
—

Llaurades de les

terres y llur

clasificació.

anyals, llur forma y direcció.—
Aixarcolament.—Llauradescomplementaries.
—Llaurades

—Goret.
Medis mecánichs de conservar y aumentar
la fertilitat del sol.—Esmenes.—Quán sáner
económicament útils les esmenes.—Esmenes
argiloses y
en les terres sillceas, calcáries,

humiferes.—Formiguers.—Margas.

Rechs; llur utilitat.—Qualitat de les aigas
rechs.—Épocas deis recbs, tenint
compte del sol, clima y plantes.—Cantitat de
pera 'la

per hectaria.—Sistemes de recb.
Medi d'utilisar les aigas.—Rescloses, pan
tanos, pous, canals, comportes.—Disposició
del tercer pera l'utilisarió d'aquestes aigas.

aiga

CRÓNICFI
Se ha dictat
cala Agrícola que

aegüent:
I.° Que

en

una
en

Reyal ordre sobre
sa part dispoaitiva

Sindí
diu lo

el acto de acudir al Gobierno de

provincia, las personas que deseen formar un Sin
dicato Agrícola, solicitando su inscripción corno
tal Sindicato, además del ejemplar unido á la
141414/4N1414N114141141414
'

1

instancia, presentarán un duplicado del mismo,
Gobierno civil la
en que se consignará por el
nota prescrita por el art. 4.° de la Ley de Asocia
ciones con las formalidades en el mismo estable
cidas.
2.° Los Sindicatos ya constituidos presentarán
asimismo un ejemplar de sus estatutos en los
Gobiernos de la provincia respectiva, para que,
previa confrontación con el que debe existir
archivado en los mismos, se les devuelva debida
mente autorizado.
*I La Comunitat de primeres materies de la
Federació agrícola catalana-balear ha rebut mol
tas adltesions que la estimulan á seguir la tasca
empresa d'adquirir primeres materies en comú,
al objecte d'evitar ala agricultora los perjudicis
que'ls hi ocasionan comerciants poch escrupu
losos.
La campanya d'enguany sembla que donará
bona resultats; pera contribuir ala cuals sha
reunit la Comissió executiva al objecte d'ultimar
algúna detalla preliminars.
A Sampedor s'eatá acabant l'instalació d'un
aparato destilador de vino, baix la direcció del
constructor y á cura y despeses del Sindicat

Ell senyor Besada ha declarat que, en vista
de la opinió contraria á la rebaixa dels drets
d'importació deis blats estrangers, no recurrirá á
n'aquesta resolució, conforme ala desitjos de 46
provincies que aula ni han manifestat.

46U•

Continúa agravautse la crisis de la produc
ció y de la iudustria del suro á Espanya.
Loa darrers datos coneguts donan el següent
resultat:
Las poblacions productoras en 1900 eran 200,
ab 1.250 fábriques y 30.000 obrera. La exportació
de mulera de tapa fou de 3.338.646, per valor
de 50.081.190 pessetea.
Quatre anys després: poblacions productores,
120; fábriques, 1354; obrers, 21.553; exportació de
mulera de tapa, 2.088.517, per valor de 31.327.755

41

pessetes.

Altres quatre anys després: poblacions pro
ductores, 113; fábriques, 904; obrers, 10.293; de la
exportació encara no se n'han public.at los datos

AaTICOl.
L'esmentat aparell produirá 12 hectolitres d'al
cohol diaria, de superior calitat, equivalents á
120 de vi duna 10 grano.
tal En la Cambra de Comen; de Parta se ha
celebrat, fa pocha dIes, una Assamblea de lai Fe
deracions de propietario é Industrials del suro
de Frenas, Espanya, Halla y Portugal; habenthi
sigut representadas mes de 50 corporacions.
L'objecte de la Assamblea era el quels palmos
productora de euro arrivessin á un acort pera
defensar aquest producte de les falsificacióna del
estranger, habentse acordat per unanimitat con
tractar
vocar un Congrés al objecte de poguer
aquest punt y &tares d'importancia relacionats
ab la producció y elaboració d'aquel' producte.
La Comissió organisadora de les assamblees
quedá encarregada de preparar el Congrés y de
convocar als interessats de les quatre nacidas es
mentades en quant hagin acordat el programa,
lloch y fecha.

1.1 Iii 14 I4

N
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ducte espanyol.
Altra causa que perjudica notablement l'in
dustria surera, es la substanció deis tapa pels
tapaments dels quals n'hi han tres sistemes: el
tap de cristal' ab plancheta de goma, perjudicial
per la salut; el disc, consistent en una rodaja ó
plancha prima de suro enganxada en un tapa
inent metálich; y el aglornerat que's fabrica ab
los desperdicie del euro y de sea serradures.
lila dos oistemes representen un gasto de fabri
coció intinitament mes petit que el tap de suro,
encara que no resolen lo problema d'evitar n'ya
poració del aroma ó bouqnet y ab aquest el que
els caldos envasats perdin llurs propietats carac
terístiques, ya sigan vins generosos ó licors ex

DieDiCYCDIC
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conferencies, cursets, llissons experimentals d'agricultura moderna.
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Montgri:
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Lleyda: Rambla de Fernando, O.

Carretera d'Agramunt, 28.
Mora d• Ebro: Correr de la Barca, 8
Tortoett: Carrer de Santa Agna, 1.

fi

Valla: Costa del Portal, 2.
Palma de Mallorca: Ronda de Lle
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Consulta de 9 á 11 del matí tots els díes feyners«
Análisis de terras, adobs vins etc,
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SEVILLA

Pera preus y noticias mercantils los agricultors de Catalunya y Balears
poden dirigirse á la Central de Barcelona O á ses agencies següents:
En

pessetes

z

18lo.

en

ALICANT y
en
principais centres agricols d' Espanya.

En Viola: Carrer de Menllett, 48.
Gerona: Pisase Marques de Camps, 3.
La Biabal: Carrer dele Archs, '7.

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

II

Fábricas d'adobs y productes quifflichs
Magatzétas y Agencias

servirse del

rtaboratori

Barcelona.

Gasa fundada

suscriptors poden
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Catalunya
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4.—Barcelona.

que s'hi relacioni.

PRIMERES DIATERIES PERA ADOBS
Societat Anónima

Imprempte Barcelonesa, Tapies,

d'aquest periéclich.
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Com de costum, la Federació Agrícola Catalana Balear celebrá reunió mensual el dimars
4 de maig, en la que se doná compte de vares
comunicacions, entre las que ocupa lloch preferent una de la Diputació de Lleyda participara
estudiar ab interés l'assumpte que li encomená
la Federació, relatius a que s'encarregui de la
formació del catastre a Lleyda, lo prerpi que les
demés diputacions en llurs respectives
vincies.
A propósit d'aquesta comunicació varia dels
concurrents encariren la necesitat y urgencia de,
que s'activin els trevalls encaminats a evitar que
una empresa s'apoderi de la formació de dita
trevalls ab greu perjudici de la agricultura. Per
aixó es convenient que com mes prompte millor,
tots los interessats ajudin a la Federació y demés
que's preocupen de tan transcendental problema,
puig de no ferho pot succehir que de un día a
l'altre sigui concedit a la companyía peticionaria
lo que solicita.
També se tractá de la crisis per la que atravessen los productora de fusta a consecuencia de la
entrada franca de la portuguesa pel port de Valencia; convenintse en estudiar si hi contribueix
Fincumpliment d'alguna partida del aranzel vigent, pera demanar en aquest cas, el cumplimeut
exacte de la lley. Pera realizar dit estudi se nomená una ponencia composta deis seny-ors Ros,
de Mollet; y Pons y Matas, de Hostalrich.
Després se posá en coneixement dels reunits
una nova altament satisfactoria per la Federació
y honrosa per la Comisió organisadora del Congres Agrícol celebrat a Vich lany darrer, com es
la publicació del llibre de dit acte.
Y darrerament el senyor Abadal encomiá ala
reunits a que asistissin al Congrés de enguany
celebrador a Tarragona.
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Qui vulgui informes detallas sobre son funcionament,
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Suscripció

F1GRÍCOL1

ab llanterna de projeccións.

Dona

ya aiguas minerals, perfuma ó específichs
de farmacopea.
Cataluuya y Andalusía sufrirán els efectes de
aquesta crisis surera, fentse també sentir Sos
tristos resultats á Cáceres, per qual provincia revesteix extraordinaria gravetat.

Mh)

dtrigricultura

Cátedra ambulant

N

•

oficials.
En los anys auteriors á 1900 n'hi algún en que
la producció surera fou de 70 milions de kilos
(una vuit millons de milers de taps), per valor de
150 millons de pessetes, y ocupá a 100.000 obrera.
Es fácilment explicable aquesta disminució de
productes obtingut en laindustria del aura si's te
que al extranger
en compte los etevadissims drets
Espanya, arribantse
se irnposa, al auto trevallatá
al
an alguna palmos, com pasea ala Estats Units,
extrem de prohibir l'introducció d'aquest pro

quisits,
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COMO

Pera demanar informes de franch sobre la

dirigirse

seva

al senyor

Constituhit per els

EN JOAN GAVILÁN
Delegat

a

(SCPciieteilt

aplicació,

Espanya deis PRODUC7 ORS DE

la construcció de les

raa alt.

més il-lustres agricultors espanyols ab lo fi
máquines y aparells Inés moderns adaptats

4.

de

lograr

á nostres

usos y costums.
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