
Comparació gallines totals , amb les dades "oficials" : 
Les dades 

sumades de les fulles G - H dels tres anys indiquen en conjunt una forta 
disminuciò del1.997 vs el1.996, amb descens de 1.760.000 gallines de posta, la 
gran majoria de Lleida amb 1.360.000 menys. 

Les dades "oficials" presentades en els informes del DARP van reduir les dades 
del G - H de 1.996, i augmentar les dels anys següents. Sembla amb força llógica. 
Va quedar aixís: 

Any dades G- H dades DARP 
------------------------------------------------------

1.996 
1.997 
1.998 

7.684.160 
5.923.050 
5. 970.182 

6.500.000 
6.800.000 
6.720.000 

--------------------------------------------------------
Percentatge de "camperas" : 

Destaca Girona amb més del20 %, i Barcelona 
amb més delS %, i a les altres al voltant del1 %. Es conegut el tipus de pagesía en 
la Catalunya vella, però convindria revisar-ho pel pes que té en rendiment d'ous i 
preus. 

Pot ser el nom es confús. Avui les gallines son totes selectes i quasi totes d'ou ros. 
Unes es crien en naus o galliners de gran volum d'aus, en bateria, i les anQ:nenades 
"camperas", a lo millor del mateix origen genètic, son les criades a pagés, a terra. 

Preus mitjos de la dotzena : 
Es nota una diferència constant en els preus, més 

alts a Girona per les dades dels ous de pagés, però de promitg no sembla que 
tingui d'haber-hi moltes diferències si avui dia la majoria està en poques mans i es 
regeix per la Mesa de Barcelona ( avans per la de Bellpuig ). 

De totes formes convindria revisar-el perqué de la gran diferència entre el preu de 
ous de gallines "selectas" 1.998, per exemple entre Girona i Lleida. 

Girona 140 pts i Lleida 94 pts 
Diferència de 46 pts per dotzena ! !! 

Conclusions i resum : 
Les dades son importants, i es poden usar per veure les 

evolucions per província, però seria recomenable, per facilitar les comparacions i la 
suma, que cadascú fes servir els mateixos barems o normes de presa de dades. 

Jaume Camps -Veterinari- Espc. Avícola 


