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L'espècie animal més representativa dels Pa~sos Catalans és el 
conill. Podem asegurar és 1 'animal que mès ens diferencia 
d'altres, tant ancestralment com en l'actualitat. 

El conill (Oryctolagus Cuniculus) és l'únic animal, doméstic i 
silvestre, originari de la Península Ibèrica com a espècie. 

Els fenicis denominaren les costes dels avui Països Catalans com 
" terra de conills". Els romans protegiren al conill en tanques 
dites " leporaria", primer pas cap a la domesticació, fet que va 
ocòrrer als P.C .. Per altra part el propi Plini va demanar ajuda 
al emperador August per enviar fures a les Balears i a 1 es 
muralles de Tarraco , per tal de controlar la seva proliferació. 
El conill era el símbol d'Iberia en les monedes romanes d'Adri~. 

La primera, i quasi única, raça domèstica de conills feta a 
Espanya, anomenada "Gigante de España ", la van crear tres 
cunicultors valencians a principi de segle. 

La provincia de Barcelona és la zona de més alta concentraci ó de 
conill domèstic del mòn ( 30 conilles 1 Km2 ) . Els P.C. so n, junt 
amb el nord-oest de França i nord-est d' Italia, la regió més 
desenvolupada en conills del mòn, i en consum de la seva carn . 

El consum als Països Catalans és de 4 Kgjany, just el doble que 
en la resta del Estat. Diferències com cap altre producte. 

El pinso per conills està compost d'ingredients nacionals i molt 
fibrosos. Representaria un estalvi de divises comparant-l o amb 
pinso d'altres monogàstrics i , a més, es fa de productes q u e no 
poden ser usats directament per les persones. Fet a promocionar . 

La carn de conill és la de més alt contingut en proteïna i la més 
baixa en greix, en àcids grasos saturats , en c olesterol i e n 
sodi, d'entre totes. Es pot considerar la "carn dietètica " ... 

El conill de bosc és la principal biomasa de molts depreda ~G rs 
( mamífers i aus ) d'espècies protegides i excl usi us de la 
península, i ens representa, a 1 'ensems, com f ont d 'una important 
e inegèt i ca. (Nombre de capture s contra 1 ad e s 540. 000, i nQ de 
federat s 138.000 a ls P.C.) 

En l'escrit es detalla l'evolució des de l ' Alilepus, primer 
leporí , de fa 7 mili ons d 'anys, fi ns al Cuniculus, i 1 'inic i des 
de els romans, i l'expansió dels darrers 25 anys . 



Comenta la selecció de les primeres races en 1 'edat mitjana fins 
les 70 d ' avui dia, i l ' a l ta selecció que es fa en els P.C. 

Hi han poques dades històriques en l a zootècnia i veterinària, 
pel fet de mantenir-se en petites exp l otacions minifundistes: 

Es a partir del 1.950 quan s'inicia com a tema ramader, i des de 
el 1 . 976, data en que ja es considera veritable cuniculicultura. 

Es comenten en 1 'escrit els canvis ocorreguts en els últ i ms anys 
en genètica, pinsos, equipaments, maneig, sanitat , sacrifici i 
comercialització, en organització, formació i promocions . 

Al final es comparen les produccions, amb un cens de &90.000 
con i lles en les Comunitats de Catalunya, Ille s Balears i 
València. gs un 40 % d e tot l'Estat. El consum de carn d e conill 
s'ha multiplicat per 4 en els últims 25 anys . 


