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DADES DEL CENS DE 
CONILLES MARES:89 
(pag.68 " Cens 
Agrari" Vol 1-Avanç 

CATALUNYA 

BARCELONA 
GIRONA 
LLEIDA 
TARRAGONA 

285.275 

124.106 
43.325 
70.731 
48.113 

CAPS DE CONILL 
SACRIF.BESTIAR 
91 (pag 200 de 
"Estadi. Agràries 
i pesqueres 92" 

6.382.160 

3.066.150 
155.828 

2.220.182 
940.000 

CALCULS DE 
PRODUCCIO 

PER 
CONILLA 
I ANY. 

22137 

24170 
3158 (?) 
31139 

19153 (?) 

Les dues primeres columnes son les dades de dues publicacions de 
la Generalitat. Els dos anys de diferencia no modifiquen les 
comparacions. Del 1989 al 1991. La tercera columna es la divisió. 

Es veu clarament que a Girona hi ha error de coma. Serian 
1.558.280 els caps i 35 1 8 els conills produïts per conilla i any} 
que s'apropa més a la realitat. A Tarragona la Producció mitja 
es molt baixa. Per sota dels 35 conills hi han greus pérdues 
económiques en les explotacions. Valid només en minifundi ... 

Augmentant el zero pel error de coma i donant una producció de 
30 conills promitg a Tarragona} dona: 8.300.000 caps en total. 

Dos milions més que les dades. 

1991 VS 1992: 

Les altres comparacions} ja enviades per carta al Gabinet Técnic 1 
eren les corresponents a les dades de sacrifici de bestiar} del 
any 1992 vs. 1991 1 en el apartat conills: 

Les dades de sacrifici total caps 1 els sacrificats en 
escorxadors} i el pes canal total (t) 1 en les províncies de 
Girona} Lleida i Tarragona son idéntics al any anterior} però a 
Tarragona no s'han posat els tres zeros en caps total i caps 
sacrificats en escorxadors privats. 

Pel augment de 165.000 caps a Barcelona} el total 1 
raonament del any 91 1 serien: 8.465.000 caps 

seguint el 
i no els 



5.607.000 ... 


