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LA 
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Segons lo dispost en el Decret 496 1 1081 ( BOGC de 27-I-1982 ) 
sobre persones mereixedores de rebre dit Guardó, presentem al 
Veterinari, Col.legiat a Barcelona, que ha contribuit de forma 
rellevant a l'economia de Catalunya, en forma de novetats, amb 
42 anys de plena dedicació, influint inclús en 1 'imatge del 
nostre pais pel seu càrrec a nivell mundial. Ens referim a en: 

Jaume Camps i Rabadà. 

Apart el Currículum adjunt, per comprobar les dades i les 
nombroses activitats i treballs realitzats, intentem resumir lo 
molt que ha participat en fer que Catalunya sigui la capdavantera 
en el sector de la Cuniculicultura. I, ja en els darrers dotze 
anys, resumirem les accions que ha fet per aconseguir una millora 
general, i un bon ús, del animals de companyia. 

CUNICULICULTURA: 

La carn de conill representa només el 3 % sobre el total de les 
carns consumides al Estat espanyol, i en canvi a Catalunya 
significa el 5 % 

Estem comsumin quatre vegades més carn de conill que fà 25 anys. 
A la resta del Estat tres vegades ... 

Dades del MAPA i del DARP, que indiquem com a mostra de 
l'evolució de la cria de conills, que va iniciarse amb la 
dedicació i entusiasme com pioner, el veterinari col.legiat que 
presentem. 

Desprès dels inicis, llógics en moment de plétora, en Jaume Camps 
i Rabadà va entrar en empreses de nutrició animal com técnic, 
però va destacar més com divulgador i promotor. 

Pel 1965 la cria de conills era només de minifundi i en pagesies, 
quan el company presentat va avançarse en el temps amb la visió 
de promoure tot el conjunt o ventall de parcel.les en relació amb 



les produccions del sector cunicola. Diu es l'única forma de 

tenir un creixement harmònic de qualsevol sector ... 

Com inici, des de fer programes de SELECCIO GENETICA amb noves 

races de més alta producció, fins a organitzar les primers 

importacions de conilles hibrides per altres, i multiplicant-les 

a tot Espanya, desde Catalunya. A principis dels 70, i en pocs 

anys, es van millorar les reproductores, des de les de tipus 

gegant amb poca carn, fins a les de tipus mitg, més productores 

i amb millor proporció carnica. 

Va ser innovador en MATERIAL I EQUIPAMENT al promoure les gàbies 

sense res de fusta, i a col.locar a un sol nivell, al contrari 

de les tendencies de l' época, i amb critiques, ( fà 25 anys ) , 

sistemes i materials usats avui totalment. 

Pioner en noves normes de MANEIG, que divulgaba fent xerrades, 

al llarg de vint anys. Viatjà un 50 % del seu temps amb aquet 

propósit educacional. Milers de criadors i técnics escoltaren les 

seves explicacions, mol t didactiques. A tot el pais, especialment 

a Catalunya. També a altres països, com a Italia, França, 

Bèlgica, Portugal, Malta, Brasil, i d'altres. Centenes d'escrits 

i comunicacions .... 

Com PROFESSOR DELS CURSOS de Cuniculicultura, com els de la 

Reial Escola ( d'Arenys de Mar ), els de SEMEGA de la Diputació 

de Girona ( a Monells ), i en els d'Extrona (Terrassa ), ja 

internacionals , ( la totalitat dels fets a l'Estat ), ha 

multiplicat les seves recomanacions a uns dos milers d'alumnes, 

futurs criadors. 

En ALIMENTACIO va crear games de pinsos, avans era pinso unic, 

i promocions didactiques, fins arrivar a que l'Empresa GBP, des 

de Catalunya, produis 13.000 tones al mes, la quantitat més alta 

del món en el moment, de una empresa en pinso per conills .... 

Ja en el 1976 va presentar al primer Congrès Mundial de 

Cuniculicultura a Dijón (França) una ponencia sobre un nou 

sistema d'ESCORXADOR INDUSTRIAL de conills amb estalvi de mà 

d'obra, amb una sola cadena pel sacrifici i pel oreig, que a 

l'ensems es més higiènic, sistema que va multiplicarse arreu del 

món en els nous escorxadors. 

Va sortirne el.legit Vice-president de l'Associació Mundial. 

Per acabar el cicle de la producció cunicola, ja de cara els 

consumidors, ha dedicat mol tes conferencies i escrits per la 

PROMOCIO DE LA QUALITAT DE LA CARN de conill. Especialment a 

través de la Associació de Cunicultura ( ASESCU ) que va serne 

promotor i primer President.( Del 1976 al 1980 ). 

Va destacar en la presentació del lloc pel segón CONGRES MUNDIAL , 

lluitant contra l'Associació i l'Universitat italiana que 

proposaren Bolonya (Italia), i aconseguint es fés a Barcelona a 

la FOIM, el 1980, sortin-ne el.legit President de la Ass. Mundia~ 
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( World Rabbit Science Association ) i fins el 1984, com 
President del tercer Congrès, a l'EUR de Roma. 

Aixó va donarli peu per 
sempre el fet català . 
agrada resaltar sempre , 
del món ) 

tenir influència a tot el món, resaltant 
( La provincia de Barcelona es, com li 
l'area de més alt cens de conill domèstic 

Al ser membre fundador d'EXPOAVIGA ( Avans Expoavicola ) i com 
membre del seu Comité i com President de l'ASESCU (Associació 
Espanyola ) va insistir en que s'inclogués una exposició 
d'animals vius, cosa que va ferse en l'edició de 1979, amb unes 
gàbies amb conills. Va tenir tant éxit que significà el inici de 
la gran exhibició actual de tot tipus de Ramaderia, amb Saló 
apart. 

Des de avans del 1970, i fins avui, no ha deixat la promoció de 
la Cuniculicultura, com el fet de ser assessor extern del Dptmt 
Tècnic del DARP ( Generalitat de Catalunya ) sobre les dades de 
la producció cuni cola i enquestes, en els últims anys. 

Continúa amb la direcció dels cursos internacionals que es fan 
a Terrassa, i Concursos Gastronómics. 

Presenta, en el " IV Col.loqui d'Historia Agrària" del CEHR de 
l'Universitat de Barcelona, el tema " Història, Importància i 
Situació Actual de la Cuniculicultura als Països Catalans", en 
el Maig 1997 a l'UAB a Bellaterra. 

Avui dia a Catalunya consumim unes 25.000 tones de carn de 
conill al any, que a 600 Pts / Kg, son 15.000 MILIONS DE PESETES, 
corn producte final. Apart lo que signifiquen les vendes a altres 
Comunitats, i al estranger, en Pinsos, Equipaments, Medicaments, 
Productes Biológics, Sèmen per Fecundació Artificial, 
Reproductors, etc, etc. Productes i serveis en que sobresurtirn 
a Catalunya. 

El col. legiat en Jaume Camps ha aportat tot el seu esforç i 
entusiasme en que s'hagi assolit dit volum. 

ANIHALS DE COHPANYIA: 

En els darrers dotze anys, també, en Jaume Camps, ha participat 
en la millora de la situació dels gats i gossos, avans anomenatas 
només aixis, que han passat a denorninarse ja com a veritables 
animals de companyia. 

Molts escrits, i presentacions en ponencies i comunicacions , 
sobre la forma de millorar la NUTRICIO . Tant a nivell dels 
Veterinaris Clinics, com pels Criadors i pel Públic en general . 
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Va crear els primers i més importants PREMIS A VETERINARIS pels 
seus treballs cientifics, publicats desprès en veritables llibres 
per divulgació a la resta de professionals. 

Participà en la creació de la FUNDACIO PURINA, registrada a la 
Generalitat de Catalunya, forman part del seu Patronat. La missió 
primordial de la Fundació es la de protegir els animals de 
companyia i aconseguir es tinguin de forma responsable. Son 
conegudes , i ja populars, les grans campanyes contra el 
abandonament de gossos de la Fundació , amb l'eslogan 11 Ell mai 
no ho faría. No l'abandonis ". 

Va participar directament en la presentació, i l'instal.lació, 
de gossos per primícia al Estat, en la presó de Quatre Camins, 
(Vallés Oriental ), pel benefici que s'ha demostrat representa 
pels interns. Des de triar i adquirir els cadells, fins disseny 
de la canera i donar instruccions als interns en varies jornades. 
Fet que es multiplicà a altres centres penitenciaris. 

Son moltes les activitats DOCENTS realitzades pel company Camps, 
tant directament a les Facultats, sobre Nutrició o altres temes, 
com en xerrades especials en diferents Congressos. Molts a 
l'estranger, des de Eslovenia, fins a Colombia, passant per molts 
centres. Invitat per Facultats o Associacions de Veterinaris i 
de Criadors professionals. La majoria, però, a Catalunya. 

Amb deler ha participat en la formació de la gent gran. Els temes 
escollits per les exposicions a les AULES PER LA GENT GRAN, son 
variats, i van des de "els animals de companyia i l'influencia 
per la salut", fins la "millora de la dieta al coneixer millor 
els diversos greixos animals com prevenció de les malalties 
coronàries", (afavorint les qualitats de la carn de conill ... ) 
etc. Xerrades que ha dictat en les varies Universitats de 
Barcelona i en Agrupacions de la provincia. 

RESUH: 

Per les nombroses activitats, 
entusiasme, que el col.legiat 
veterinari, ha portat a terme, 
sectors poc coneguts, i de gran 
nivell mundial, en Cunilicultura, 

i per la seva notorietat i 
en Jaume Camps i Rabadà, 

i per haber destacat en uns 
influència a Catalunya com a 
el creiem mereixedor de la 

"Medalla President Macià" 

que sol.licitem mitjançant aquet escrit i el Currículum adjunt. 


