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La província de Barcelona tè un balanç deficitari en les produccions ramaderes, i en 
les de pesca, comparant-el amb les de consum (carn, ous, llet i peix) pel gran nucli 
demografic que representa. En els 7.733,73 Km2 hi "mengen" més de 4.700.000 
habitants. Vol dir una presió de 608 hI Km2. L'excel.lent producció ramadera de la 
província ·nò pot donar abast a tothom. Produccions que no han pogut seguir el 
creixement vegetatiu humà, i d'inmigració, de la capital i comarques veïnes. 
Augments que en el1.900 duplicaren la població del Barcelonés del any 1.800, i ara hi 
tenim êl cens del2.000 que triplica amb escreix el del1.900. 

Fer una comparació entre la balança de les produccions, i la dels consums, actuals 
amb les de cent anys enrera, sería obsolet. El propòsit d'aquest escrit es, doncs, donar 
unes xifres entre la producció d'aliments d'origen animal i el consum, dels darrers 
anys en la província de Barcelona. Tant una com l'altre estan molt relacionats amb la 
Veterinària. Per una banda, desde el punt de vista zootècnic i del clínic i sanitari, en 
les fases de produccions animals, i per altre, desde el punt de vista en el aspecte 
tecnologic, i en el de l'higiene i de la bromatología, en les fases de transformació i 
distribució fins al consumidor. 

Les dades dels diversos quadres ex postos en el present escrit, de la producció 
ram·adera i pesquera, son un recull de les xifres, inclús comarcals, citades en els 
darrers cinc anys en "Estadístiques Agràries i Pesqueres de Catalunya" editats 
anualment pel D.A.R.P. (Generalitat de Catalunya), junt amb les enquestes als 
escorxadors i en les fetes als fabricants de pinso. Les de consum son dades tant de la 
mateiXa font, com de les associacions de consumidors. 

Cens en un 
moment donat. 

PORCÍ 

AUS 

Truges 
Garrins i nodrissos 
Engreix i altre porcí 

Gallines posta 

Catalunya 

6.600.000 

Prov. Barcelona 

179.000 
570.000 
655.000 

1.550.000 



Reproductors posta 165.000 42.000 
Reproductors carn 1.900.000 520.000 
Pollastres broilers ( 6 rotacions ) 28.800.000 4.900.000 

Aus grans (Indiots, ànecs, etc) 720.000 60.000 
Aus petites (guatlles, picantons) 4.600.000 500.000 

BOVÏ 
Vaques de llet 102.000 41.000 
Vaques de carn 64.000 22.000 
De menys d'un any 448.000 183.000 
Altre Boví 36.000 12.000 

CONILLS 
Conilles mares 540.000 190.000 
Conills d'engreix (7 rotacions) 2.900.000 980.000 

OVÍ i CABRUM 
Ovelles 920.000 440.000 
Xais 160.000 

Cabres 65.000 61.000 
Cabrits 16.500 

EQUIDS 
Cavalls per carn 8.200 


