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TROBADES I DATES D’INTERÈS
ABRIL:

Fira de Primavera a Campllong (Girona)
16.- Fira de l’Ordi a Ordis (Empordà)

MAIG:

3.- Festa Major CASTELLADRAL. Navàs.*

JUNY:

14.- VII Campionat d’arada.- Vilamalla (Empordà)
20.- Segar Blat a Palau de Santa Eulàlia (Empordà)

JULIOL:

5.- Ruta pel Moianès . Moià *
12.- Benedicció de tractors. Pedret i Marçà (Empordà)
26.- Festa del Batre. Palau de Santa Eulàlia (Empordà)
25 i 26 . Panningen (Holanda)

AGOST:

2.- Xè Mercat de Recanvis i d’Antiguitats. Espunyola (Berguedà) *
23- CASTELLBISBAL. Trobada de tractors d’època. *

SETEMBRE

11.- Tractorada a Solsona
15.- Sortida amb tractors a Sant Quirt i Sta Julita (Empordà)
2ª Quinzena – Verema al Celler Espelt (Empordà)

OCTUBRE:

17 i 18.- Tractomania a Caussade. (França)

NOVEMBRE:

.- Sembra a Palau de Sta. Eulàlia (Empordà)

DESEMBRE:

6, 7 i 8 .- Fira de la Puríssima a St. Boi de Llobregat *
6.- Dinar dia del soci (Empordà)

* Trobades a on col·labora o participa l’associació.
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OPINIÓ
Dins de qualsevol associació hi ha diferents tasques a fer. Representat per la junta directiva és qui decideix i pren decisions pel bon funcionament de l’entitat.
Fa deu anys que em cuido de coordinar aquest butlletí, buscant gent per a fer els articles i com a tret diferencial, he procurat sempre que la gent escrigui coses que li han
passat amb un tractor o una màquina, experiències al reparar un tractor, la crònica
G·XQDGLDGDRXQDVRUWLGDHQGHÀQLWLYDTXHVLJXLXQEXWOOHWtOOLJDWDODJHQWLDOVVRFLV
De totes maneres, ara que fa deu anys i mires la perspectiva d’aquests anys veig que
PROWGHOVFROODERUDGRUVVyQVHPSUHHOVPDWHL[RVTXHDSURÀWRSHUGRQDUHOVKLOHV
gràcies, però penso que amb els socis que som hauríem de procurar col.laborar més amb
l’entitat i en particular amb el butlletí.: es pot aportar idees noves i poder així rellevar
els socis que escriuen i que gairebé es senten obligats cada any a fer l’article. També es
pot ajudar enviant fotos velles i actuals, posant anuncis de compra-venda,...
Espero que hi hagi resposta i que algun dia es pugui fer no un sinó dos butlletins l’any.
L’adreça de correu és estervico@moia.cat o bé al telèfon 938 300 190
Josep Roca
soci núm. 44

Web de l’associació:

www.tractorclassic.org

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  4XRWD  HXURV

NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON
BANC O CAIXA
C.C.C.(20

C.P.
D.N.I.
SIGNATURA

dígits)
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RESUM 2008
Com a cada butlletí em complau fer aquest resum de l’any.
/DSULPHUDÀUDTXHHVYDFHOHEUDUYDVHUODGH0ROLQVGH5HL(VPROWLPSRUWDQWDVVLVWLUD
DTXHVWDÀUDMDTXHpVXQDGHOHVTXHHVFHOHEUHQGHVGHIDPpVDQ\VHVSRWGLUTXHSDVVD
bon tros dels cent anys i per tant va ser molt animada.
Un dels esdeveniments importants, va ser el que es va celebrar a FlMA Saragossa, impulsat
per FAMAE. Va ser una Trobada internacional i que va ser el 15 de febrer. En el butlletí
1(:6GHOPpVG·DEULOMDHVYDIHUHVPHQW$SURÀWRHOPRPHQWSHUIHUXQJUDQHORJLDOV
qui la fan possible, especialment la revista NEWS. Tant FlMA com tots els que escriuen
articles i en especial a l’amic J. Artigas, incansable col·laborador.
Tenim de destacar que es va anar a l’Aplec de Ferrerons que com cada any va organitzar en
Josep Roca i altres socis, on vam menjar la típica paella que va ser un èxit com cada any.
Va venir el Josep Sagues amb el “Rutero” que sense desmereixer als demes va tenir molta
admiració. Es bo destacar que els participants es desplacen corrent desinteressadament i
en especial la família Llorens i Subirana, així com en Jordi Beringues, Josep Sagués i els de
Moià.
Com cada any ens vam trobar a Castellbisbal al despatx de la gasolinera per parlar de la
Festa que fa anys celebrem en aquella localitat. No cal dir que es l’exposició més important
que es celebra a Catalunya, tant per l’antiguitat de les màquines, com per l’estat de les mateixes peces. Un fet a tenir en compte va ser que en Josep Ma Llorens i en Josep Subirana
van venir de Casserres rodant. Com sempre els tractors que més destaquen es posaren en
marxa de tant en tant. Últimament es fan demostracions d’algunes feines. Com és habitual
es fa entrega d’una replica en miniatura de tractor que l’artista Martos reprodueix. També
es va celebrar un dinar al Casal. Es té de destacar la parada de llibres, que va ser una novetat. Aquest any s’ha apuntat algun soci acollint-se al Pla Renove.
Un altre esdeveniment, va ser la pujada a l’Aplec de Viladelleva amb tractors sortint de
casa d’en Jaume Tobella, per tant la majoria de tractors eren d’ell, se li té d’agrair el fet.
Després de la missa es va tornar avall i una vegada a la casa, a Can Cots, es va celebrar amb
coca i mistela. Crec que va ser una gran festa.
El diumenge 5 d’octubre es va celebrar a Moià una petita trobada de actors i motos antigues
en substitució de la Fira-Mercat.
Com a última sortida de l’any va ser a Sant Boi on vam estar al Parc de la Muntanyeta com
anys enrere, a tothom va agradar més aquest lloc, vam fer alguna engegada amb els tractors
que criden més l’atenció.
Tant en la trobada de Castellbisbal com la de Sant Boi s’ha de destacar l’ajuda d’en Joan
Bosch i a Castellbisbal i com a institució l’Ajuntament i com a empresa privada a sant Boi, la
vídua de Lauro Clariana.
Albert Torras
soci núm.1
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LA MÀQUINA DE BATRE
A l’escrit de la revista núm. 15 ja havia fet esment de la màquina de batre de les Umbertes.
Parlant amb el meu pare i amb antics treballadors de la màquina, em sembla que dóna
prou i de sobres per escriure’n quatre ratlles. (Que quedi dit per endavant que si aquest
text té alguna errada o inexactitud és perquè tota la informació està basada en la seva
memòria.)
Van comprar la màquina de batre, una Angels núm. 1, l’any 1944 i va funcionar amb un
)RUGVRQÀQVDODFRPSUDGHO/DQ]FDSDO·DQ\
Treballar amb aquestes màquines era una feina duríssima: feien onze hores diàries de
dilluns a dissabte i, si s’esqueia, també treballaven algun diumenge. Començaven a les 6
del matí, a les nou paraven per esmorzar, a les onze feien beguda i a la una dinaven. S’hi
tornaven a posar a dos quarts de tres, a les sis paraven per berenar i plegaven a les deu
o a les onze de la nit i després, sopaven.
El tractorista i mecànic, que en aquest cas era el meu pare, s’hi posava una hora abans
al matí per tal de greixar i tenir la màquina i el tractor a punt. Havent dinat, feien una
hora de migdiada, tots excepte el mecànic, que tornava a tenir cura dels estris.
La feina de batre es cobrava a un preu que va oscil·lar, en les diferents campanyes, entre 5 i 15 cèntims per cada quilo de gra, el personal cobrava 30 pessetes diàries més la
manutenció i el dormir; i el palleraire, el doble. Els jornals es cobraven per dia treballat,
per tant, si feia mal temps no cobraven, però si no treballaven per avaria de la màquina,
sí.
La teca solia ser bona i quan els batedors marxaven, i més si havien llogat algú més per
entrar garbes, els ramats d’aviram i els conillers havien quedat força enxiquits.
No sempre dormien dins la casa, de vegades dormien en una barraca o al paller mateix.
La campanya començava a Calders i acabava a Moià o a Castellterçol.
Les feines es distribuïen de la següent manera: el mecànic, del qual ja hem parlat, normalment també feia la feina de pesar el gra; hi havia tres homes per péixer la màquina
i deslligar les garbes; un altre feia el paller i quatre hi acostaven la palla amb llençols de
la màquina i també tenien cura de treure el boll.
3DVVDWVXQVTXDQWVDQ\VYDQPRGLÀFDUODPjTXLQDDIHJLQWKLXQWXESHUDIHUSXMDUOD
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palla, això va fer que passessin de batre uns 5000 quilos diaris a batre’n uns 7000.
L’escassetat de l’època i la situació del país (en plena postguerra) endurien encara
més la feina. El tractor no anava mai bé i no hi havia peces de recanvi; això era font
d’innumerables problemes: una vegada que es va trencar la pipa de la magneto, la van
apedaçar amb cola i cinta perquè, després d’haver voltat Vic i Manresa a peu, no en van
trobar cap altra. En una altra campanya, no hi va haver manera que la magneto fes corrent i la feien servir com a delco amb una bateria que es descarregava tot sovint. Com
que tots els desplaçaments es feien a peu, ja tens la bateria dins d’un sac i som-hi cap
al poble a carregar-la, això podien ser bastants quilòmetres.
La falta d’experiència i la necessitat els portava a fer tota classe d’invents. Degut a les
constants avaries del tractor i a la manca de benzina, van muntar un motor elèctric per
IHUDQDUODPjTXLQDDO·HUDGHOSUDWSHUzODSRWqQFLDHUDLQVXÀFLHQWLKDYLHQGHSpL[HUOD
màquina molt a poc a poc. A més, per les restriccions de llum, només hi havia subministrament elèctric de nit. Una cosa amb què no havien comptat era que, amb la calma de la
nit, la pols era molt més insofrible que de dia perquè el vent no se l’enduia.
Vull mencionar la valentia i abnegació del meu pare i de molts altres pagesos de l’època:
una vegada, venint de Castellterçol amb la màquina de batre, es va encendre el tractor
al mig del pont de la Fàbrega. Per apagar-lo, s’hi va llançar a sobre i encara pot ensenyar
les marques d’una bona cremada. Encara conserva, també, les seqüeles de les engegades
amb maneta que, com molt bé sap la gent de l’època, quan giraven del revés et podien
trencar el braç. Quan s’espatllava el tractor o la màquina, si feia falta, treballaven tota
la nit per tal de poder tornar a treballar l’endemà al matí. Els mecànics d’aquella època
també s’adaptaven al que fes falta.
Hi hauria un munt d’anècdotes més per explicar però, no us vull avorrir amb més batalletes.
Josep Forcada
soci núm. 115
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SOBRE LA RESTAURACIÓ
Una cosa és el col.leccionisme i una altra és la restauració i la reparació.
(OVDÀFLRQDWVDOVWUDFWRUVDQWLFVTXHSRGHPFRQVLGHUDUQRVVLPLODUVDOVDÀFLRQDWVGHOV
cotxes i motos antigues, som una classe de persones que ens podem distingir molt bé dels
col.leccionistes pel següent motiu: quan veiem un vehicle antic abandonat el primer que
pensem és recuperar-lo i arreglar-lo. En canvi un col.leccionista sol pensa en guardar peces que troben en el mercat totalment arreglades i restaurades com per exemple quadres
de pintors famosos,...
Nosaltres adquirim, sigui per compra o regalat, unitats que estan totalment abandonades
sempre pensant amb el goig que faran un cop estiguin restaurades. Després més tard o
més d’hora les anem restaurant. Això vol dir. Arreglar-les mecànicament, elèctricament,
EXVFDQWSHFHVSHUDTXtLDOOjSODQ[DLÀQDOPHQWSLQWDQW
Quan acabem i després d’engegar i provar moltes vegades en el transcurs de la reparació-restauració i quan donant la peça per acabada encara ens surten problemes: retens
que perden, embragues que patinen o no desembraguen, electricitat que falla per mals
contactes, dinamos que no carreguen, etc.
És l’hora dels retocs i quan aquests estan acabats ens mirem la màquina acabada.
I si ens pregunten quan val ? No ho sabem perquè les hores no les hem comptat, els materials que hem comprat sí que ho sabem, però la major part de les coses les hem tingut
d’arreglar artesanalment. Així hem anat aportant estima a aquell artilugi que ara tenim al
davant i no sabem valorar.
Si tenim ganes o necessitat de vendre, qui és capaç de pagar-nos el que val? Generalment
ningú.
Si adquirim alguna eina i tenim la sort de vendre-la sense arreglar com alguns potser si
que guanyem quelcom però de vegades és tan difícil que no cal que ens ho proposem. I amb
una particularitat que quan ens arriba una peça vella i destartalada la nostra obsessió és
posar-la en marxa. (moltes vegades m’ha arribat una d’aquestes joies i al vespre del maWHL[GLDQRKHDQDWDGRUPLUÀQVTXHQRKHVHQWLWHOVRUROO 
De tot això se’n dedueix que nosaltres som una raça molt especial que DISFRUTEM recuperant coses que són difícilment recuperables.
Ara no cal pretendre vendre-les i menys al preu que ens costen, i especialment els tractors i màquines agrícoles antigues. Quelcom diferent són les MOTOS i els COTXES.
Jaume Tobella
Soci núm. 39

7

APLEC A SANT PERE DE FERRERONS
El passat diumenge 29 de juny del 2008, una colla de 21 tractors, membres de la nostra
associació, varen assistir a l’Aplec de Sant Pere de Ferrerons (Moià).
En el qual es va disfrutar d’un dia calorós i amb cap incident greu en la pujada, excepte les
tapades de gas-oil habituals.
Una vegada a dalt a Sant Pere, es va poder anar a missa i a la sortida participar en les rifes
tradicionals d’ampolles de cava, llonganissa i coques.
Acte seguit es va poder saborejar un bon dinar de germanor que consistia en una gran paella
d’arròs, unes cuixes de pollastre guisades amb xampinyons i de postres meló, seguits del
cafè, licors a gust de cadascú.
Acabada la sobretaula, amenitzada amb un acordionista, es va emprendre altra vegada la
baixada cap a Moià, la qual va ser distreta i tranquil.la.
3HU SRVDU SXQW L ÀQDO D OD WUREDGD HQV YDP DFRPLDGDU DPE O·HVSHUDQoD GH WRUQDQWV·KL D
trobar tots l’any vinent.
Josep Ma. Llorens
Soci núm. 110

Ferrerons 2008
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ELS PROGRESSOS EN ELS TRACTORS
El tercer punt (traspuntí), la presa de força, la doble embrague, els frens de discs banyats
amb oli, la cabina, la direcció assistida, el canvi ben escalonat, la maniobrilitat, etc.
Quan de temps ha passat, des del tractor-mòbil de vapor, al cosetxar amb G.P.S. Si ens
preguntessin que és lo més essencial a part del motor què diríeu? Jo l’hidràulic, la marxa
enrera. Segan amb la lligadora arrastrada, la presa de força. ¿ I embalant? La doble embrague. Per aquesta Catalunya de faxim-faxam, marges i estimbaderos, el fre segur de disc
i assistit banyats amb oli, que no fallin. I per l’edat, la cabina sempre el cony de fred. Pels
pagesos joves que han trobat tot això, la radiocasset estèreo i perquè no, el 4x4. (per a mi
segons a on i segons per què).
La pregunta sense resposta. La casualitat d’haver nascut els anys 40, un moment determinat
d’un nen dins dels mils i milions que diuen que té la vida en l’univers. L’evolució nostre que
ens que ens ha provocat els tractors a voltes encara rallentida, per problemes econòmics,
polítics, de mercat, de patents,etc, etc.
¿Què depara el futur? A on anem? Cap al super tractor o als tractorets. Els últims models
són components muntants sobre xasis, igual que els primers, però ara com un argoritme
informàtic.
Ens limita el combustible fòssil del motor de combustió interna, de moment insustituible,
però potser un dia serà realitat la fórmula d’Einstein:

Massa al quadrat
Energia= E= ---------------------Velocitat de la llum

6HUjO·HQHUJLDGHÀQLWLYD
Torno al principi, néixer d’un pagès, no ha sigut una casualitat, quasi tothom havia de fer de
pagès si volia menjar( no teníem tractors)
6LTXHpVFDVXDOLWDWQpL[HUSDJqVHQDTXHVWPRPHQWGDYDQWODLQÀQLWDWGHOWHPSVGHO·XQLYHUV
és una casualitat més improbable que treure una primitiva, sol encertant i amb pot acumulat.
Josep Farràs Rovira
Soci núm. 36
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LA FORÇA D’UN TRASTO
La meva vida sempre ha estat lligada amb als trastos vells. Trastos vells de tota mena: de
fusta, de ferro, de paper, de roba, de vidre... Es igual que el trasto vingui d’aquí o bé vingui
d’allà, tot depen de l’estimació que li donis aquell moment i de les ganes d’acollir-lo per les
teves manies, per fer, d’aquell simple trasto una peça de col.lecció.
Les col.leccions, gran esbarjo d’avui dia per petites que siguin poden donar peu a reunions,
excursions, discussions, exposicions, esmorzars i trobades amb gent que gaudeixen de les
PDWHL[HVDÀFLRQVTXHWX7RWVWHQLPGHELOLWDWVDPEFHUWHVFRVHVLGHGLTXHPSDUWGHOQRVWUH
temps a aquesta passió. En el meu cas, la meva debilitat sempre ha sigut l’olor de petroli,
benzina i olis cremats. De fet, el petroli sempre ha estat al meu costat: recordo bombar
petroli, de ben petit, per les estufes de Moià; veure des de casa els meus avis, el padrí damunt d’una Mobilette d’aquelles negres, amb el cigarro als morros; posar aigua al radiador
del camió Citroen; veure el Jaume de cal Creus de Calders amb el seu Lanz; o treballar fent
d’escolà i repartint pastissos per poder- me gastar 12 pessetes per omplir una llauna de
benzina.
Durant les vacances de l’escola, els caps de setmana, i sempre que podia, anava a passar
l’estona al magatzem de ferralla del meu pare, juntament amb el meu germà bessó, el Lluís.
Allà buscàvem, desmuntàvem intentàvem engegar algun trastos que havia comprat el pare
SHU OD IHUUDOOD 0RWRV JUDQV SHWLWHV DPE VLGHFDU FRW[HV 'HOÀQV *RUGLQLV 6LV &HQWV
4XDWUH4XDWUH6HDWV&LWURHQV5HQDXOWVLÀQVLWRWWUDFWRUVLPRWRFDUURVSURYjYHPIHU
DQDUWRWDOOzTXHWLQJXpVURGHV,VHPSUHLJXDOO·DÀFLyVHPSUHHUDDQDUDFDYDOOLYHXUHTXLQ
trasto ens portava!
Els anys passen i les aventures són moltes; els trastos vells deixen pas a màquines noves.
Però, el record de les estones passades amb els trastos et donen prou força per seguir
estimant tot allò que es mou per la força del petroli.
Josep Iglesias Fàbrega
Soci núm. 122

Josep Iglesias amb el seu Allgaier
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UN SOMNI FET REALITAT
El passat 29 de juny del 2008, a l’aplec de Sant Pere de Ferrerons, es va parlar
d’organitzar actes a l’associació, entre els quals va sorgir la idea de fer el Peregrinatge
a Santiago de Compostela des de Montserrat.
Uns dies més tard, el 3 de juliol, aquesta idea va començar a veure la llum a través d’una
trucada, en la qual se’m convidada a fer el Camí de Santiago. En un primera moment vaig
suposar que la idea era a llarg termini, però la meva sorpresa va ser saber-ne les dates,
que eren el 11, 12 i 13 de juliol del mateix any, cosa molt precipitada, tenint en compte
que només hi havia una setmana per fer tots els preparatius. Com que jo sempre havia
somiat amb aquesta idea, no vaig dubtar ni un instant a dir que si, i a posar-nos mans a
l’obra. Només reivindicant la possibilitat d’anar-hi amb algun company més, cosa que va
ser possible gràcies a la intervenció d’algunes persones i la generositat de “Landini”, la
qual va patrocinar el transport d’anada i tornada al pelegrinatge que s’havia preparat
per fer-lo a la Comunitat Gallega.
Finalment, el 10 de juliol, dia molt esperat, a les 00:30h marxava acompanyat de la meva
HVSRVDGH&DVVHUUHVLODLOÃOXVLyG·DUULEDUD3HGUDÀWDGR&HEUHLURWRWSDVVDQWSHU0DQresa a recollir els companys de ruta, el Sr. Jordi Beringues i el Sr. Albert Torras i la
seva senyora.
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Tots posats a dins el cotxe, com sardines amb llauna, i comptant ovelles i fent cops de
cap, vàrem arribar a un poblet de la província de Logronyo per esmorzar a la Taberna
del poble, allí vam poder estirar les cames després de 650 km de carretera.
Amb l’estómac content vam tornar a agafar posicions al cotxe per arribar a la destinació
desitjada, on ens esperaven, molt ben guardats, El LANZ 35 de l’any 1950 que portava el
Sr. Jordi Beringues, i el MASSEY FERGUSON 135 de l’any 1969 que portava jo.
$OD3DUURTXLDGHO&HEUHLUR $MXQWDPHQWGH3HGUDÀWD YDPWUREDULFRQqL[HUHOVPHPbres organitzadors d’aquest event, AGAMAC, els quals ens van demostrar la qualitat de
la preparació, iniciant la ruta a les 15h, tal com s’havia dit inicialment. Fent pets i fum,
els vells tractors anaven pujant port amunt.
També cal destacar els ànims rebuts pels veïns dels poblets que sortien a aclamar-nos,
juntament amb els pelegrins que trobàvem pel camí.
Després de fer uns 40 km a una velocitat constant de 14 km/h, vam arribar a Sarria, on
se’ns va rebre com a autèntics peregrins, ja que les autoritats municipals ens van donar
la benvinguda, tot encoratjant-nos a seguir endavant.
Ja al capvespre, els companys de la nostra associació, tot sopant i fent xerinola sobre
la primera etapa vam anar agafant son per descansar i esperar el dissabte 12 que ens
KDYLDGHSRUWDUÀQVD$U]~D
A primera hora del nou dia, es va sortir de Sarria després de repostar, tractors i peregrins, fent parada a Portomarín, on vam trobar dos nous companys de viatge, procedents
de Catalunya, el Sr. Ignasi Torné i el seu amic Sr. Pere Crespo, que gentilment i amb molta
YROXQWDWHQVYDQGRQDUVXSRUWItVLFLPRUDOSHUFRQWLQXDUHOSHOHJULQDWJHÀQVD6DQWLDJRGH
Compostela. A la Plaça Major del poble esmentat es van aparcar els tractors i les autoritats
municipals ens van rebre, juntament amb el president de l’Escuderia de Portomarín, ja que
12

havia col·laborat
en la preparació
d’aquest esdeveniment.
Seguint per les
velles muntanyes
gallegues,
amb
una altura considerable i una baixa
temperatura, diviVDQW HOV PDJQtÀFV
paisatges, vàrem
arribar a Palas
de Rei, on ens van
servir un esplèndid dinar, amenitzat amb la gaita del president
d’AGAMAC, el Sr.

Marcos Vasquéz. En acabat,
s’agafà direcció a Melide on
de nou ens van rebre les autoritats i ens van preparar
una xerrada sobre els nous
combustibles REPSOL. A la
sortida, l’alcaldessa, personalment, va encoratjar a tots
els peregrins, especialment
als catalans, ja que eren els
participants més llunyans;
així arribàrem a Arzúa, on
vam gaudir d’un sopar amb
embotits típics gallecs i una
nova demostració de gaita
en la qual vam acabar cantant “Asturias, pátria querida”, i tenint en compte que
portàvem 70 km de camí,
ja teníem ganes d’agafar el
coixí.
El diumenge 13, de bon matí,
entre núvols i boires, ens
vàrem despertar per esmor-
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zar i fer els 45 km que ens quedaven de pelegrinatge, fent una parada al Monte de Gozo,
on vam ser visitats pel Conseller Do Medio Rural de la Xunta Gallega, que ens va animar
a acabar d’arribar a la Plaza del Obradoiro després de dinar. Enmig dels peregrins, van
entrar cinc tractors, amb permís de les autoritats de Santiago de Compostela, entre
els quals hi havia el LANZ 35 del soci i company Jordi Beringues. Per acabar el pelegrinatge, vam poder sentir l’himne gallec tocat amb gaita pel president d’AGAMAC, on
el van escoltar amb molta atenció la multitud i diversitat de peregrins que hi havia a la
Plaça. Seguidament, retornarem tots els tractors a les instal·lacions d’AUTOAVIÓN,
que gentilment van cedir aquesta ubicació per deixar els tractors i servir un piscolabis
d’acomiadament per emprendre el camí de retorn a casa.
Finalment, voldria agrair en nom meu i dels meus companys, els grans esforços fets per
tots els implicats en fer que aquest somni es fes realitat, sense oblidar a ningú; sobretot remarcar l’acolliment i el caliu de la gent de Galícia, els socis d’AGAMAC i de manera
molt especial el President Sr. Marcos Vasquéz i la seva família.
Josep Mª Llorens Esquius
soci núm 110
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SOBRE TRACTORS I MOTOCULTORS
Em sembla que en d’altres ocasions hem comentat ja en aquesta revista la necessitat de
recopilar el màxim de dades sobre TRACTORS I MOTOCULTORS FABRICATS A ESPANYA, tinguin llicència o simplement muntats aquí, encara que la marca sigui d’un altre àmbit
o país.
Per exemple recordar:
EBRO: Motor ibèrica
NUFFIELD: Valladolid
STAUB. TAISSA ( talleres Soleños) Mallorca i Barcelona
INTERNATIONAL: Saca (Societat Anònima Construcciones Agrícoles Sevilla
LANZ: Lanz Ibèrica - Madrid
ENASA: Empresa Nacional Autocamiones – Barcelona
ALLIS o INTERN: Colalleró i Talmico
Andrés Hermanos: Motocultors – Saragossa
TESA: Tractores Españoles Sociedad Anónima – Barcelona
ASTOA: en Vitoria
PASCUALI: en ??
AGRIA
SOLÉ
$6DQW6DGXUQtG·$QRLDHVYDQIDEULFDUGRVRWUHVRUXJXHVHQWHPSVGHODÀOR[HUDSHUHQcàrrec de CODORNIU i era motor HISPANO SUIZA.
DAVID: fabricat en un taller de Barcelona que es deia DAVID i que estava en la casa que
HQFDUDV·LGHQWLÀFDSHUHOPDWHL[QRP¶&$6$'$9,'·
Un soci nostre en té un i l’altre dia en vaig veure un altre una mica més modern propietat
d’un col.leccionista.
Entre tots potser podríem recopilar dades d’interessants d’aquests i dels que no he anomenat. Per aportar informació truqueu 93 771 44 00
Jaume Tobella
soci núm. 39
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XII EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA
A CASTELLBISBAL – 24 d’AGOST de 2008
Com ja es habitual per la festa Major de Castellbisbal varem celebrar la dotzena exposició
de tractors d’època.
Aquest any varem presentar algunes novetats com la parada de llibres de tractors i de cotxes clàssics que va muntar la Llibreria Poliglota ( www.libreriapoliglota.com )
També com a nota d’espectacle, varem enlairar un Ferguson amb una grua, per localitzar
l’exposició a llarga distancia, hem d’agrair la col·laboració de Grues Caballer (www.caballer.
info)
Coma tradició varem fer la volta pel poble per exhibir els tractors i el seu bon funcionament.
Ames varem llaurar a amb diverses arades i com sempre varem repartir el exclusiu tractor
en miniatura per els expositors, fet nomes per a l’ocasió.
Hem de destacar que en aqueta ocasió varem fer record de assistència, amb una quarantena
de tractors, tots diferent i en un estat de conservació o restauració destacables.
$SURÀWRDJUDLUODFROÃODERUDFLyGHG·H[FHOÃOHQWLVVLP$MXQWDPHQWGH&DVWHOOELVEDOVHQVHHO
qual seria impossible dur a terme la festa , també a la aportació de les següents empreses
particulars:
MARC BOSCH
soci núm. 51
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Tractor
enlairat
amb grua

GLE H-40

Tractor EA
de 1925

Volta pel poble
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NEW HOLLAND
La marca BRAUD, és de totes les empreses del grup, la més antiga, ja que va ser fundada a
Franca l’any 1870 per Alexandre Braud, va ser l’any 1875, quan les seves màquines de batre
estacionaries, van començar a guanyar reputació a la regió del Loire-Atlantique a l’oest de França, posteriorment va muntar una planta a St. Mars
Le Jaille.
Segueix creixent els propers setanta anys, amb èxits impressionants
ÀQV TXH OD FULVL GHO VHFWRU GH OHV
recol·lectores al decenni del 1970 va
fer canviar l’estructura de la marca
Braud que es decantà pel sector viticultor.
No va ser cosa fàcil però tanmateix, l’any 1975 va presentar el model 1020 que va ser un
èxit. Actualment continua sent el líder del sector.
L’Octubre de 1895 a NEW-HOLLAND (PENSILVANIA), l’obertura d’un taller, no despertà
l’atenció, però als seus 26 anys ABRAAM ZIMMERMAN va donar vida a la “NEW HOLLAND MACHINE COMPANY” ,va començar fabricant maquinària pel sector del pinso, l’any
1899 entrà en el mercat de motors amb l’ajuda d’otto, però l’empresa, va començar a ser
coneguda arreu del món, l’’any 1940 al fabricar la primera segadora equipada amb lligador
automàtic.
L’any 1947 la SPERRY corporation, adquireix la New Holland que passà a denominar- se
“SPERRY NEW-HOLLAND”.
A la dècada dels 1950, l’empresa es convertia en líder del sector del ferratge.
Nascut l’any 1879, Leon Claeys a l’edat dels divuit anys, comença com a mecànic de bicicletes, després va anar a passar uns anys a l’agricultura i va veure l’ús intensiu de ma d’obra,
a l’hora de la collita i batuda
del cereal. Per tal de millorar aquest procés va crear
ODVHYDFRPSDQ\LDOD¶:(5KHUIZEN CLAEYS LEON”,
l’any 1906.
L’any 1909, va construir la
fàbrica de Zedelgem (Bèlgica).
La seva pionera màquina de
batre estacionària, va ser
de tracció animal i va tenir
un gran èxit. També va fabricar un col.lector de palla
i un llimpiador desgranador.
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6HJXLGDPHQWDOVDQ\VDOYDDFRSODUXQPRWRUÀ[HSHUDTXHVWHVPjTXLQHVSHUHOLminar la tracció animal.
Va ser l’any 1948, quan va començar en el món de les recol.lectors, les màquines però eren
de tracció animal.
L’any 1952, a les instal.lacions de ZEDELZEM es va fabricar la MZ la primera recol.lectora
realment automotriu d’Europa, tenia un corte de tres metres i la seva tecnologia era molt
avançada.

TRACTOR MARCA CLAEYS
També cal recordar que Claeys, entre 1935 i 1945 va fabricar embaladores i més endavant
algun tractor.
3HUzGHO·DQ\ÀQVDYXLODVHYDDFWLYLWDWHVFHQWUDHQHOVHFWRUGHOHVUHFROOHFWRUHV
PpVHQGDYDQWYDUHQVHUFRQHJXGHVFRPDPDUFD¶&/$<621·
L’any 1964, “CLAYSON” es va fusionar amb el grup SPERRY NEW HOLLAND
L’any 1986 “FORD MOTOR COMPANY, compra SPERRY NEW HOLLAND, la fusiona amb
Ford Tractors i l’empresa passa a denominar-se FORD NEW HOLLAND.
/·DQ\HOJUXS),$7DGTXLUHL[)25'1(:+2//$1'D/RQGUHVO·DQ\HVIDRÀFLDO
la marca NEW HOLLAND de tots els productes agrícoles del grup.
Aquest escrit no contempla la història total que inclouen les marques FIAT, FORD, HESSTON I VERSATILE, també hi són les antigues marques de maquinària d’obra, FIAT, FIAT
ALLIS, FIAT HITACHI, KOBELCO I OK que actualment són marca NEW HOLLAND.
L’any 1999, la NEW HOLLAND es va fusionar amb el grup CASE que té les marques: CASE,
INTERNATIONAL, I STEIGER, amb aquesta fusió, el grup, té les marques NEW HOLLANDAGRíCOLA, NEW HOLLAND CONSTRUCCION, CASE AGRÍCOLA I CASE CONSTRUCCION. Totes elles pertanyen actualment al grup CNH.
Joan Valls Monell
Soci núm. 130

Tractor Claeys
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AJUSTAMENT I REPARACIÓ
D’UNA DIRECCIÓ
La direcció es un dels elements que crea problemes a l’hora de restaurar un tractor antic.
Enfrontar-se a una direcció d’un tractor antic suposa trobar que s’han produït uns desgasts
considerables que donen lloc a que els seus elements tinguin molt joc, per les moltes hores
de treball i les condicions dures i severes. La primera pregunta és: què es pot fer per
eliminar aquest desajust?. Aquest resulta molt incòmode a l’hora de conduir i ﬁns i tot
perillós. Solucionar aquest problema és un gran repte per a qualsevol mecànic o aﬁcionat a
restaurar. En el conjunt de la direcció tenim tres elements, la caixa de direcció, les ròtules
i les manguetas.

CAIXA DE DIRECCIÓ

La caixa de direcció pot ser:
- De visinfín cilíndric i tac.
- De sense ﬁ cilíndric i sector circular dentat.
- De sense ﬁ globoidal i corró, també anomenat sense ﬁ i roldana.
- De sense ﬁ i dit.
e se se
d t.
Direcció visinfin
cilíndric i tac.
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Direcció de sense fi
i sector circular

Direcció
de roldana

Direcció sense fi i dit tipus Ross

Direcció
tractor
Fordson

Direcció
tractor
Lanz

Un primer pas seria intentar ajustar la caixa mitjançant el cargol que tenen la majoria de
GLUHFFLRQVSHUDSUR[LPDUODUROGDQDRHOGDXFRQWUDHOVHQVHÀ(QPROWVGHOVFDVRVQRpV
VXÀFLHQWSHUO·H[FpVGHMRFTXHKDQDGTXLULWOHVSHFHV

p
j q
Ajust mitjançant el cargol,
femella i contrafemella.

q

p
Volanderes o juntes de reglatge dels
rodaments.

volanderes

El següent hauria de ser el desmuntatge de la caixa de direcció del tractor, treure l’oli i
tots els elements acuradament de la caixa per a la seva reparació i posterior muntatge.
Es pot fer una comprovació que consisteix en canviar els rodaments, en molts casos cònics,
i els retens perquè no perdi oli. Algunes direccions porten diverses volanderes d’ajustament
TXHIDQGHJUXL[SHUDMXVWDUHOVURGDPHQWVSRGHPDQDUSURYDQWÀQVDWUREDUHOOOLVFDPHQW
desitjat.
6LQRV·DMXVWDGHPDQHUDFRUUHFWDpVTXHKLKDH[FHVVLXMRFHQWUHVHQVHÀLFRURQDRHQWUH
VHQVHÀLUROGDQDRVHQVHÀLGLW
7DPEppVIUHTHQWTXHHOGHVJDVWHVSURGXHL[LHQHOFHQWURGHOVHQVHÀpVDGLUTXDQOD
direcció i les rodes estan rectes respecte l’eix longitudinal del tractor, ja que és la posició
en la que més hores ha treballat.
En aquest cas es poden prendre diferents solucions com canviar peces per
altres que es troben en millor estat que les desmuntades o noves si existeixen.
8QDOWUHUHFXUVHÀFDoJDVWDQWGLQHUVH[WUDpVDQDUDODUHFWLÀFDGRUDLSRUWDUOHVGXHV
SHFHVFODXVVHQVHÀLUROGDQDRGLWLTXHHOOVV·HQFDUUHJXLQGHUHFDUUHJDUDPEVROGDGXUD
GHOV HOHPHQWV PHFDQLW]DWV WUDFWDU WqUPLFDPHQW L UHFWLÀFDU 8Q PHFjQLF H[SHUW HQ HO
tema també amb molt bones mans i maquinària adequada pot realitzar aquesta reparació,
aconseguint resultats força acceptables per tractors d’època que ja no han de treballar.
En el cas que encara quedi amb una mica de folgança, hem de suposar que els rodaments on
van allotjats en la carcassa no ajusten amb bella o en alguns casos els casquets de llautó, que
guien als eixos, i es troben molt desgastats. Una solució és col·locar uns casquets postissos
que pot ser de llautó ajustats perquè els rodaments quedin ben subjectes a la carcassa, de
no haver rodaments seria necessari fer els casquets nous i ajustar l’exterior de la carcassa
LHOLQWHULRUDOVHL[RVGHOVHQVHÀLFRURQDRGLW
I per últim, si l’ajustament encara no és l’adequat, un bon torner-fresador podria mandrinar els
allotjaments de la carcassa, i fer-los més grans, i posteriorment al torno es fan uns casquets
de llautó ajustats per l’exterior del forat practicat a la carcassa i per l’interior als elements
VHQVHÀFRURQDRGLWSHUzDPEODSDUWLFXODULWDWTXHHOGLjPHWUHLQWHULRULGLjPHWUHH[WHULRU
són excèntrics, realitzant tanta excentricitat com necessitem per al nostre ajust de peces.
En alguns casos no és necessari col·locar verola excèntrica els dos elements, n’hi ha prou
QRPpVDPEODUROGDQDSHUDFRVWDUDOVHQVHÀLHOLPLQDUHOMRF
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RÒTULES
Bola y semiesferas

Útil para desmontar rótulas

Les ròtules es poden ajustar per mitjà d’unes volanderes separadores que porten per a
aquest ﬁ. Traient volanderes s’ajusta l’semicazoleta esfèrica. Si ja s’han tret totes les
volanderes i la ròtula segueix tenint joc es pot fer dues coses.
Primer recarregar la bola amb soldadura i un expert torner ens les tornarà esfèriques a
la mida que desitgem per a l’ajustament, amb les volanderes i la bola rectiﬁcada es pot
ajustar. Si persisteix el joc també es pot recarregar i mecanitzar les semicazoletas amb
màquines d’electroerosió i així aconseguir el millor ajustament.
Segon, hi ha la solució de troba ròtules (boles) en el mercat, noves o usades, que se’ns
adaptin, ja sigui la bola o el con, l’altra part es retoca en el torn.
També es podrien fer les adaptacions de models aplicats en cotxes antics, que com es veu
en els dibuixos, amb els molles i les femelles que porten incorporades s’ajusta a la duresa
desitjada

j
Rótula para la barra de mando amb molles

Rótula ajustable per molla

Una solució més dràstica consisteix en buscar una ròtula nova (completa) de la mateixa
mida, d’un fabricant de recanvis o bé d’una marca de tractors; es serra la barra cilíndrica
al costat de la ròtula, es fa dos bons xamfrans a les barres tallades, es solda correctament
la ròtula nova i es treu el sobrant de material. La reparació queda perfecta, sense joc, ja
que es tracta una peça totalment nova. Si es fa amb cura la reparació no es nota, garanteix
el bon funcionament del tractor ﬁns i tot per treballar, però no respecta els elements
originals de vehicle.
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Si es desitja tenir greixada la ròtula i que no entre l’aigua, es pot aconseguir guardapols
nous de goma d’algun cotxe i col·locar-los.

MANGUETAS
Manguetas

Les manguetas que tenen joc i precisen d’un ajust, no es poden regular. Si el joc és
de diverses dècimes de mil·límetre o ﬁns i tot d’algun mil·límetre, cal portar-les a una
rectiﬁcadora. Allà és on les han de mandrinar i encasquillar, ajustant el diàmetre
interior del casquet a la mida que s’ha rectiﬁcat la mangueta. Així la reparació
quedarà perfecta. Una altra possibilitat és canviar per unes noves, si es troben.
Alguns tractors com els Lanz tenen components afegits a la direcció, com la suspensió. Si
aquests estan deteriorats s’han de canviar per uns que es trobin en millor estat, intentar
ajustar o reposar per nous.
Rafael Val
Enginyer Tècnic Mecànic
Professor de Mecànica
Soci núm. 74
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TROBADA DE TRACTORS I MOTOS A MOIÀ
El dia 5 d’octubre del 2008, vàrem fer una trobada de tractors vells a Moià. Fet i fet vàrem
ser una vintena de tractors i tractoristes, la gran majoria de Moià, alguns socis i d’altres no.
També en van venir per la carretera provinents de Navarcles, Manresa i Balsareny.
La festa va començar al matí per allà a les 10h al camp del davant del pavelló.
A les 12h. Es va sortir a donar un volt pel poble, que va ser molt bonic perquè el dia acompanyava i la gent era al carrer per veure’ns a passar, feta una volta pel poble i una miqueta
de soroll arribàvem altre cop davant del pavelló pels volts de la 1h.
Per esperar el dinar, alguns tractors amb eines enganxades van remoure la terra amb estripadores.
Tots junts, que ja havíem fet gana, ens vam asseure al bar del pavelló per dinar.
Després de dinar cap a mitja tarda, vam engegar els tractors per fer una prova de força, es
tractava d’arrossegar una planxa de ferro on hi posàvem pesos de 650kg. De formigó. Els
primers de fer la prova varen ser els tractors que tenien menys força, que arrossegaven
un sol pes en una distància de 50mt. Quan aquests arribaven a la punta del recorregut s’hi
DIHJLDXQDOWUHSHVLDL[tDQDUIHQWÀQVTXHHOWUDFWRUQRSRGLD$PHVXUDTXHHOVWUDFWRUV
TXHIHLHQODSURYDWHQLHQPpVIRUoDDQjYHPDIHJLQWSHVRVÀQVDXQWRWDOGHVLVSHVRVGH
650kg.cada un. Qui els va poder arrossegar tots va ser el Volvo d’en Joan Farrés, que ens
va deixar tots bocabadats.
I així vam acabar el dia que penso que va ser molt bonic. Moltes gràcies a tothom.
Jaume Clusella
Soci núm. 91
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EL PRIMER TRACTOR DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Durant molts anys, les feines agrícoles en el meu poble, així com en la majoria de pobles,
vàrem ser fetes amb cavalls, ases, mules i bous segons les possibilitats de les cases de pagès.
Però el que us vull explicar, és la història del primer tractor que va arribar al meu poble.
Aquest tractor el va comprar la Masia de Can Cerdà. Es un McCormick-Deering F 12 estàndar amb rodes de ferro.
Aquest tractor va treballar bàsicament les terres de Palau-solità i Plegamans encara que
puntualmet ho va fer en els pobles veïns.
El McCormick-Deering F 12 porta un sistema per aixecar les eines mecànicament, el qual li
permetia poder llaurar, sembrar, fer anar el cultivador sense rodes a les eines. També tenia
diversos remolcs i una màquina de batre.
En anys posteriors, per poder circular per la carretera se li varen col.locar unes bandes de
SQHXPjWLF$SDUWG·DTXHVWDPRGLÀFDFLyWDPEpHQYDUHEUHXQDGHPpVLPSRUWDQWHOFDQYL
del motor. Aquest va ser degut a una averia i a l’excés de consum se li va posar un motor
dièsel marca Mova de 2 cilindres.
Actualment, aquest tractor està a la Masia de Can Cerdà pendent d’una restauració, ja que
aquest forma part de la història d’una família i d’un poble.
Joan Rocabayera
soci núm. 63
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ELS PROCESSOS PRODUCTIUS I
TECNOLÒGICS DE L’AGRICULTURA
DE LA PAMPA ARGENTINA
A l’Argentina la tecnologia agrícola de cereals d’origen espanyol pràcticament va restar
LQYDULDEOHÀQVODGqFDGDGH
A Europa, la moderna evolució de les eines agrícoles va començar amb la millora de les arades, cap el 1820 ja eren totalment de ferro.
Els segles VI i XVII ja s’havien provat diversos tipus de sembradores que obrien el soc,
posaven les llavors i tapaven amb terra, va ser una gran millora respecte la sembra a mà.
El batre va ser el primer procés de l’agricultura que es va fer servir una energia diferent
a l’animal. Després de diversos intents, el 1788 l’anglès Andrew Meikle va inventar una màquina de batre basada amb tambors rotatius i a partir de 1802 va començar a fer servir el
vapor per el seu funcionament. Aquesta energia del vapor a partir de 1850 es va fer servir
en la tasca de llaurar amb màquines que arrossegaven l’arada amb cables, aquest sistema es
YDIHUVHUYLUÀQVG·LQWURGXFFLyPDVVLYDGHOVWUDFWRUV
A començaments del segle XIX es feren diversos intents de construir segadores. A Escòcia es feia servir una inventada per Patrick Bell el 1826, el tallant era una serra animada
GHPRYLPHQWDOWHUQDWLXLGHQWVÀ[HVHUDG·HPSHQWDLWHQLDXQPROLQHWVREUHODVHUUDHUD
de difícil funcionament a l’anar empenyent i aviat va ser substituïda per la que el 1831 va
inventar l’americà Cyrus McCormick que era tirada per cavalls i tenia molinet, barra de tall
difusor i una plataforma amb un seient per l’operari.
A l’Argentina va arribar la primera segadora McCormick l’any 1854 a Chivilcoy (província de
Buenos Aires a on es sembrava molt blat). A Entre Rios, important província agrícola també,
a l’estancia Palacio San José del president Urquiza, l’any 1854 es feien servir màquines de
segar i batre . L’any 1870 hi havien més de 2000 segadores a la província de Buenos Aires i
Santa Fe, però només una dotzena de màquines de batre, primer eren molt cares però també feien falta operaris molt capacitats. A més el batre amb eugues es feia sense problemes,
donada la gran quantitat d’aquests animals que hi havien.
La màquina de batre treballava amb les garbes que es feien després de tallar-les els segadors; eren molt grans i pesants i el seu elevat cost feia que es lloguessin juntament amb el
personal que eren uns 25 homes a més de 15 o 20 cavalls que arrossegaven la màquina i el
motor de vapor que les feia funcionar.
La quadrilla la dirigia el maquinista (responsable del funcionament i de l’equipament) cooperava amb ell el fogoner, l’engreixador, dos embocadors, dos planxers i de 6 a 8 enforquillaGRUVÀQDOPHQWHOVPHQ\VTXDOLÀFDWVHUHQHOVTXHDOLPHQWDYHQGHJDUEHV(O´\XJXHURµHUD
el que treia la palla de la cua de la màquina, Completaven la quadrilla el “rondador”a la cura
dels animals, un ensacador, un cosidor, un aiguader i el cuiner.
Els equips es traslladaven d’un camp a l’altre formant combois arrossegats primer per bous
i després per locomòbils equips de tracció arribats l’any 1910, eren motors de vapor fets
automotrius. Després venia la pallera a on hi havia el combustible (generalment palla de lli
LFDQ\DGHPRUHVF SHUDOLPHQWDUODFDOGHUDGHVSUpVXQDDPSOLDFDVHWDGHIXVWDDPEÀQHVWUHVODWHUDOVDPEGLYHUVHVIXQFLRQV GLSzVLWGHVDFVHLQHVUHERVWLÀQVWRWGHGRUPLWRUL 
el carro de l’aigua i una tropa de 15 o 20 cavalls completaven l’impressionant comitiva. Avui
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dia en temps de sega es troben per les carreteres de la Pampa combois semblants encara
que amb maquinària moderna, és un espectacle grandiós.
Les màquines de batre, eren molt per les freqüents explosions dels motors de vapor,per la
inexperiència dels maquinistes i la manca de neteja de la caldera i dels tubs, provocaren
molts accidents i morts de treballadors. També hi havien molts incendis per la pols suspesa
en l’aire al voltant i dins de la màquina, algunes provenien dels grans de carbó no cremats
que a l’entrar en contacte amb les guspires s’incendiaven i cremaven rostolls i garbes.
Tot això va canviar amb l’aparició de les primeres cosetxadores (màquines que segaven i
batien conjuntament). La primera la va inventar Hiram Moore als Estats Units al 1836, era
molt gran i poc pràctica, a l’Argentina no va tenir cap èxit. Les que si van triomfar van ser
les australianes de Hugh Victor McKay a partir de 1895. Fins la I Guerra Mundial se’n
vengueren més de 10000. Això va abaratir molt la collita i disminuir la dependència dels
FRVWRVRVHTXLSVÀ[HVGHEDWUH
El moresc no es podia segar amb màquina, es feia a mà. El que si es va mecanitzar va ser
el desgranament de la panotxa. Les primeres desgranadores associades a una manivela es
feren als Estats Units cap al 1850. Però al 1880 ja n’hi havia de vapor. L’Argentina entre
1894 i 1900 en va importar 14000 a més de les fabricades al país.
El treball de les desgranadores era similar al del batre, la quadrilla estava formada per 15
persones feien les funcions de “trojeros”, “dragueros”, ensacadors, cosidors, estibadors,
“aceitero-guinchero” escombriaire,marlero que alimentava la caldera i l’equip de la màquina:
maquinista, foguista, cuiner, aiguador i apuntaladors.
Per concloure, l’iniciativa privada, a part de importació de maquinaria, també va crear la
seva pròpia indústria, el 1878, s’instal·là al país la primera fabrica de maquinària agrícola.
Una de les empreses més importants va ser Schneider Hnos. L’any 1904 fabricava anualPHQWXQHVDUUHOOHVGREOHVUDVWUHOOVVHPEUDGRUHVGHEODWLOOLÀQVDTXHVW
any havien fet més de 30000 arrelles.
Salvador Giró Escarrà
Soci núm. 84
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PUJADA A L’ERMITA DE VILADELLEVA
Com gairebé cada any en Jaume Tobella en alguna reunió o trobada ens posa al corrent
de la Pujada a l’ermita de Viladelleva.
Aquest any el dissabte 4 d’octubre de 2008 va ser el dia de la Trobada i el punt de
concentració va ser a casa seva, can Cots de la Riera de Callús. Com va essent habitual
alguns socis ja venen amb el seu propi tractor. Això ajuda a poder ser més tractoristes
i en aquest cas en Jaume no haver de deixar tants tractors. De totes maneres van baixar quatre companys de l’Associació de l’Empordà que van ajudar a augmentar la colla.
(O PDWt D O·HVSHUD GH VRUWLU V·DSURÀWD SHU SDUODU DPE OD JHQW L DGPLUDU HOV WUDFWRUV
d’en Jaume. Finalment s’engega direcció a Viladelleva travessant indrets interessants
ÀQV DUULEDU D O·HUPLWD $OOj HV FHOHEUD XQD PLVVD RQ V·KL FRQFHQWUHQ G·DOWUHV IHOLJUHVRV
$ OD WDUGD XQ FRS DFDEDGD OD FHOHEUDFLy V·DJDID OD EDL[DGD ÀQV D FDQ &RWV RQ OD IDPtOLD
Tobella obsequia als assistents amb coca i mistela.
Penso que és de les trobades senzilles però que tothom agrada i espera.
Josep Roca
soci núm. 44
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L’’ESPIGADORA DEERING
Un dels grans problemes que cada any es trobaven els nostres pagesos és de com podrien
portar a terme les seves collites de la manera més ràpida i utilitzant poca maquinària i
braços. Aquells que coneixen els mèrits de les màquines espigadores, espigadores-lligadoUHV ¶'HHULQJ· KDQWUREDW TXHDTXHVWSUREOHPDpVPROWVHQ]LOO GH UHVROGUH $ RQ DEDQVKL
havia en el treball un gran nombre de lligadores, ara sols es trobaran lligadores i espigadores-lligadores de 10, 12 i 14 peus de tall, i un sol home per màquina i proporcionalment no
més cavalls que els que necessita la lligadora corrent de tall lateral.
Aquestes màquines, pràcticament, són totes d’acer, molt duraderes, de tir lleuger en extrem, tot això és degut a la gran quantitat de coixinets de boles i de rodets que té. Aquestes màquines tallaran una renglera sencera en un penjat molt pendent sense cap perill de
bolcar. Allà on s’utilitza una espigadora o espigadora-lligadora, el gra pot ser cosetxat amb
més rapidesa que quan s’utilitzava la lligadora corrent de tall lateral, reduint per tant el
temps que es necessitava per tallar tot el camp i disminuint el perill dels temporals.
L’escassetat de braços durant l’estació de la collita, està molt relacionada amb la popularitat de les espigadores i de les espigadores-lligadores Deering, ja que amb aquestes màquines es necessiten menys braços per portar a terme la collita , degut a la gran capacitat
d’aquestes.
Si traiem l’accessori lligador i li afegim un elevador, l’espigadora-lligadora, pot utilitzar-se
com una espigadora.

L’ESPIGADORA-LLIGADORA DEERING
L’espigadora-lligadora Deering té quasi totes les qualitats de mèrit que distingeixen a
l’espigadora Deering. Té les mateixes rodes fortes, tenint la roda principal 54 polzades
de diàmetres, però amb un regruix de llanta de 11 polzades d’ample, o sigui, 2 polzades
més amples que la de l’espigadora Deering. L’espigadora-lligadora Deering té el mateix eix
rígid, plataforma, fot i reforços de gran resistència. Les palanques de línia per anivellar la
plataforma, que es troben en l’espigadora, pertanyen també a l’equip d’aquesta màquina. Es
absolutament necessari mantindre sempre a nivell la plataforma i això pot estar assegurat
sense gaire esforç de l’operador, per l’ús d’aquestes palanques. El separador exterior està
format per separar el gra amb tota perfecció. Recollirà i guiarà el gra obstruït a la ganiveta
GHPDQHUDPROWHÀFDo
Josep Pascual
soci núm. 39

Espigadora Deering
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62a FIRA DE LA PURÍSSIMA
SANT BOI DE LLOBREGAT 2008
La Fira de la Puríssima és un esdeveniment amb
molta tradició al poble de Sant Boi de Llobregat i també per la nostra associació que ja que
hi hem estat presents moltes edicions.
La Fira es remunta els seus inicis des de 1947
de començaments agrícoles, on actualment
compagina la modernitat amb la tradició.
Així doncs, és un prestigi poder participar en
ODÀUDGDTXHVWDYLODTXHUHSDOYROWDQWGHPLJ
milió de visitants.
/HVSDUDGHVGDUWHVDQLDpVXQVGHOVDWUDFWLXV
on podem veure mes de tres-centes parades.
Al sector muti-sectorial també hi es present,
així doncs el comerç del poble, automoció, entitats del poble, etc.
L’exposició de fruites i verdures organitzada per la cooperativa agrària de St. Boi, van
IHUXQDJUDQH[SRVLFLyXQWUHEDOOPDJQtÀFLGH
gran nivell artístic, intercanvi de plaques de cava, mostra de dança, tallada de pernil ibèric
GHVÀODGHVGHPRGDWDVWGROLV
Els tractors antics, aquest any s’han pogut recuperar. L’espai del parc de la muntanyeta
PROWPLOORUTXHDOFDUUHU0DULD*LURQDGHODSDVVDGDÀUDRQYDPSRGHUKLYHXUHHOVWUDFWRUV
que van fer el camí de Santiago. El Massey 135 del company J.Maria de Casserres i el Lanz
35 d’en Jordi de Navarcles.
La mostra la composaven una quinzena de tractors, en un estat de conservació molt elegant,
Steyrs, Lanz, Saca, Case,Vierzon, Forson,
8QDJUDQUHSUHVHQWDFLyGHPDUTXHVVGDUUHXWDQWG·(XURSDFRPDPHULFDQV
Cal agrair un cop mes a tots el socis que han col.laborat per poder realitzar aquest esdeveniment i especialment a la empresa Lauro Clariana per posar-hi el esforç necessari per a la
execució de la mostra de tractors antics.
Ignasi Torné Mohedano
Soci núm. 78
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COMPRA I VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis. Podeu trucar a 93 873 18 62 - 93 830 01 90
Venc: McCormick 10/20 rodes de ferro – FORDSON 10/20– JOHN DEERE models B-D-R - LANZ models
16,17,22,28,30,35,38,40,45,55,60 i 65 cv. – BARREIROS-545 – LANDINI velite 35– PORCHE
junior 1 cil. – SOLE dièsel i cil. –GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS. Peces de recanvi Lanz
Compro: Llantes davant LANZ 65cv. - Josepsagues@yahoo.es

tel. 93 873 85 22

Venc : -FIAT 332 oruga perfecte funcionament (restaurat).--MF EBRO 135 perkins 3 funcionant (restaurat).--MF 30 perkins 4 funcionant (restaurat).--PHORCHE ALLGAYER A-122. 2 CIL. tot origial.--FARMALL CUB (USA) perfecte funcionant (no pintura).--LANZ 30 restaurat total.-LANZ
16 y 17 (rodes radis) restaurats.-JD 720 D gemelas funcionant, falta arreglar radiador.-FORDSON 20/30 rodes ferro, sense restaurar.-MC. CORMIC DEERIG restaurat, no en marxa.-FENT
FARMER S3 4 cil. (averia canvio).-ZETOR 25 A (desmontada culata).-STEYR 180 B (sense restaurar).- Motor STEYR 180 B.-MAN 2 cil. (sense restaurar) .-ARADES, SEMBRADORES I SEGADORES VARIES...
Recanvis: Accessoris- Arranque MH Pony.- Arranques Lanz i altres Bosch 1,8.- Culata LANZ 35_45 i
38, 40.- Dinamos LANZ i altres.- Discs embrague nouss varis.- Bombes agua Perkins i Mercedes.Components bombes aigua Barreiros.- Injectors Barreiros 350 i 5000.- Magnetos varis.- Radiador SOLÉ.- Volant inèrcia Lanz 30.- Radiador Lanz 30.-Elevadors hidràulics ROQUET.-Volvedores
arrancar LANZ 38,40 y 60.-Tapes volants LANZ 60 i 65.-Rodes LANZ 28-30 i 38-40.-Frontal
-'L&DSR-'L ÀEUD -RFVHJPHQWV%$55(,526-RFVUHSDUDFLyERPEDV
agua.-Culata BARREIROS 350.-Juegos segmentos FIAT 211 y 411-Taladro-fresadora OPTIMUM
30.-Torno 1’50 OPTIMUM.-Grúa de taller HERMED,1000
Tel. 938360137, 937714400 (nits)
Venc: recanvi FAHR D 133N – recanvi FAHR D 270 H
Compro: FAHR D 60L – FAHR D 540 – FAHR D-88 - Tel. 93 830 01 90
Busco: Capó STEYR 180 A de 1955 - Carburador motor estàtic I H C 1,5cv. – Parafangs JOHN DEERE B
– Parafangs I H C DEERING 10-20 HP en bon estat – Volant d’inèrcia per motor estàtic de 25mm
de diàmetre de forat.
Venc: Recanvis de tot tipus del tractor I H C TITAN 10-20 - DEERING 10-20 HP en bon estat consultar preu.
Tel. 605 984 968 Marc
Venc: MAN en restauració – VIERZON 201 – HANNOMAG restaurat– NUFFIEL 342 per restaurar
– STYER 288 en funcionament – HANNOMAG 438 per restaurar - OLIVER – LABOREUR – FORDSON- FERGUSON – Màquina AJURIA model 0 amb dos jocs de rodes de goma i de ferro – màquina de batre AVELLANA rodes de ferro, model molt antic- Segadores, lligadores i agavilladores de
OHVSULPHUHV+HWQLÀFDGRUDPEURGHVGHIHUUR²XQUDPStQRUPDOLHOGHGHFjUUHJDODWHUDOWDPEp
amb rodes de ferro – Recanvis de LANZ nous i vells – aros nous per estrenar de FORDSON
Tel. 93 873 18 62
VENDA: TRACTORS: AUSTIN 10-20 Any 1924 - ALLIS CHALMERS 20/35 Any 1925 – AVERY 20-50
any 1917 – BARREIROS R-550 B any 1968 - BUCK DZ 30 Any 1954 – CASE 65 C – CASE 20-45
- CASE L Any 1925 - DEERING D10-20 Any 1923 - DEUTZ F1L/514 Any 1953 - EICHER ED 16
Any 1983 – FORD F 10-20 any 1924 - FORD 9600T any 1975– FORD DEXTA any 1962 - HSCS
G35 any 1928 - HART PARR 18-36 any 1924 - JOHN DEERE D any 1925 - JOHN DEERE D any
1930 - LANDINI Velite 30 any 1935– LANZ 35 any 1936 - LANZ 30 any 1965 - LANZ 22cv
– LANZ 25cv - LANZ 16 cv any 1948 - MASSEY HARRYS 25 any 1925 - MASSEY HARRYS
PONY any 1950 - McCORMIC D217 any 1952 - PORCHE JUNIOR any 1965 - RUMELY X
25-40 any 1917 - RUSSELL STEAM Any 1900 - TITAN 10-20A - TWIN CITY 21-32 any 1924
- VOLVO BM 36 any 1958 - GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS DE COL.LECCIÓ

Tel. 972 46 10 72
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