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Catalunya, dintre l'Estat espanyol, es la Comunitat amb més pes 
económic per les produccions pecuaries, al nivell del ramader. 
Més important seria, encare, si hi afegisim el pes económic que 
comporten les industries de transformació i es complementàries, 
com les de distribució de carns, ous i llet Catalunya està 
dintre les deu primeres Regions agropecuaries de la Comunitat 
Europea. 

Sorpren la gran importancia del minifundi en una nac1o que a 
l'ensems es la més desenvolupada en procediments industrials. Ha 
resultat tot lo contrari de lo que va ser tant criticat, per 
aliens a les nostres lleis, de la norma de que fos l'hereu qui 
mantingués 1 'unitat de la casa pairal i dels principals conrreus. 

Un minifundi ramader que està condicionat per unes relacions i 
uns fets, a guns semblen un contrasentit, com els següents: 

1) Va lligat el mini.fundi, com es llógic, a unes explotacions 
agraries molt dividides, sense latifundis, i que son procedents 
de una pagesía tradicional, de menys de 10 Ha de promitg. 

2) També pel baix nombre de mà d'obra agraria a Catalunya, que 
només es del 3,3 %de la població activa, mateixa xifra que a 
Alemania, quan es més del 10 % en el total d'Espanya. Una mica 
lo contrari a lo esperat per la relació del minifundi. 

3) Relacionat més amb les especies animals de ramaderia 
intensiva, com son els monogastrics, lo que es llógic per una 
part, peró que no es correspon a lo que passa en altres països. 



4) La gran producció ramadera en explotacions tipus industrials, 
es degut al caracter emprenedor tradicional dels catalans, i per 
altres raons, peró ja no estan lligades amb l'agricultura, al 
menys directament. 

Hi han altres punts que mereixerien un estudi concret historie
socio-polític de molt interés, tant per lo que significa el 
minifundi, com pel nombre i importancia de les explotacions 
industrials. 

Per l'importancia de la ramaderia en les magnituts económiques 
globals de Catalunya, ja que son més de 250 millardos de pesetes, 
i que representa el 60 % del total agrícola català, i per 
1 'importància zootécnica i sanitaria que els veterinaris hi tenim 
de portar, convé que, entre tots, coneixem millor l'estructura 
de cada tipus de producció. 

El present escrit no es més que una relació de com està 
distribuida cada especie animal segons producció i tamany de les 
operacions. 

Es un estudi "st:i generi s", pe 1 fet de que he agrupat 1 es un i tats 
de producció en tres segments: 

1) una primera part que serien les petites operacions 
de mir:. i fundi o pagesia, ( menys de ... ) 

2) una segona part que serían les granges del "mitg", 
( entre ... ) 

i 3) una darrera part que serían 
grans o ja de tipus industrial, ( més de 

les explotacions més 
. ) . 

També he procurat simplificar-ho, reduint e nombre de dígits al 
mínim. En realitat es un resum de les dades oficials, que han 
sigut obtingudes dels següents informes, o publicacions: 

DARP: Dades bàsiques de l'Agricultura, la Ramaderia i la Pesca 
a Catalunya. 1994 

La Ramaderia a Catalunya. 1996 

Enquestes ramaderes. 1992 i 1993 

Cens agrari. 1989 

Estadístiques Agràries i Pesqueres de Catalunya. 1993 

Directori d'explotacions ramaderes. 1993 

Llistat d'explotacions d'Aviram de Catalunya. 1990 

MAPA: Encuesta nacional de Cunicultura. 1988 



Anuario de Estadistica Agraria. 1992 i 1993 

Hacienda: Catastro Pecuario. 1989 

FAO: FAO Yearbook production. 1993 

UE: Situación de la agricultura en la Comunidad. 1995 

Començaré per com estàn repartides les finques, o agrupacions 
agrícoles, en el nostre país. El "Estrat" que segueixo es el 
oficial descrit en la majoria d'informes, i en alguns casos 
segueixo lo que es considera la norma o el sentit com~. 

Son cinc columnes en cadascuna de les explotacions agra-ramaderes 
per detallar sempre la mateixa informació, i fer-ho més fàcil de 
comparar. 

EXPLOTACIONS AGRARIES A CATALUNYA: 

Estrat Nombre aper. Ha tota_ promitg o, 
·O 

< 5 Ha 55.000 101.000 1,84 10,25 
mitg 42.230 604.000 14,3 62.,32 

> 100 Ha 770 280.000 363,6 28,43 

Total 98.000 985.000 10.05 100 

El promitg de 10 Ha ja explica l'importancia del m:.r.ifundi, tant 
agrícola com ramader. 

EXPLOTACIONS RAMADERES A CATALUNYA: 

Les diverses operacions pecuaries les he col-lacat en ordre 
d'importancia económica. 

PLACES DE PORCS D'ENGREIX I REPRODUCTORS: (Places, no el cens) 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg % 

< 10 2.700 30.000 11, 1 0,6 
mitg 13.000 3.670.000 282, 74,9 

> 1.000 800 1.200.000 1.500, 24,5 

Total 16.500 4.900.000 297 100 



El tipus minifundi en porci es normalment secundari i 
exclusivament per autoconsum, i d'unes dues truges per 
unitat ... Per altre banda hi ha un gran mercat dels grans 
productors, molts en integració, que fa que es produexi el 32 % 
de la carn de porc de tot l'Estat, essent només el '15 % 
d'habitants. 

PLACES DE POLLASTRES (BROILERS): 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg % 

< 300 5.800 100.000 17,24 0,3 
mitg 2.140 29.200.000 13.645, 85,9 

> 50.000 60 4.700.000 78.333, 13,8 

Total 8.000 34.000.000 4.250, 100 

Les dades oficials per minifundi citen fins a 300 places, i es 
veu clar que es massa alta, ja que el promitg son només 17 
pollastres per unitat, o siguin els denominats pollastres de 
pagés. 

El minifundi representa una xifra alta en nombre d'operacions 
però significa no més el 0 1 3% de la producció. 

Es veu clar existeix una concentració en grans centres, integrats 
la gran majoria, corn ho demostra el que el 99,7 de la producció 
es fà en operacions que tenen més de 15.000 places cadascuna ... 

Es el tipus de carn que més s'envia a altres Comunitats, ja que 
del total de la carn de pollastre que es menja a Espanya 
procedeix de Catalunya en més d'un 35 % . 

Conve recordem que la carn de porc i la de pollastre representa 
el 72 % del total de la que consumim a 1 stat. 

PLACES DE BOVI D'ENGREIX ( TANT D'ORIGEN EN VEDELLS DE VAQUI DE 
LLET COM EN ELS DE VAQUI ESPECIALISTA EN CARN): 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg % 

< 20 470 4.500 9,57 1 J 1 
mitg 1.730 155.000 90, 36,1 

> 200 700 270.000 385,7 62,8 

Total 2.900 430.000 148,3 100 



En les operacions de minifundi i en les mitjanes, bona part, les 
places d'engreix amb les de vaques de l_et van juntes, per lo que 
el promitg es més global. Al no poder separar unes de les altres 
les he agrupat per poder fer mi lor les comparacions. 

Si ho comparem amb les places de vaqui de llet veurem que les 
granges de vedells d'engreix son rrolt mes gra,s de promitg. ~l 

62 % del total de places de vaqui d'engreix es correspón en 
operacions de més de 200 places. Per contes, només el 24,3% de 
es places de vaquí de llet son d'operacions de més de 100 

places. 

En nombre de places de vede ls d'engreix també ens correspón a 
una xifra més alta que la d'habjtants. Es el 32% de _a producció 
espanyola, encare que som deficitaris en produirlos i son 
adquirits en altres comunitats. 

PLACES DE VAQUI DE LLET: 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg 

< 10 1.300 6.800 5,23 
mitg 4.800 152.200 31,7 

~ 100 300 51.000 170, 

Total 6.400 210.000 32,8 100 

Lo més abundant en operacions de vaques de llet es el tipus mitg 
que es correspon exactament amb el promitg d'unitats per 
operació. 

Només el 7,6 % de la producció de llet en el Estat es produeix 
a Catalunya. Es l'única producció de la que en som deficitaris, 
pel consum intern, junt amb la carn d'avi. 

PLACES DE GALLINES DE POSTA: 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg % 

< 300 15.100 250.000 16,55 2,3 
mitg 750 6.950.000 9.267, 65, 

> 50.000 50 3.500.000 70.000, 32,7 

Total 15.900 10.700.000 673, 100 

Típica producció industrial com es demostra amb el fet de que el 
nombre de places de gallines en minifundi representi nomes el 



2 1 3 del total 1 i siguin el 95% del nombre de operacions. 

El 50 % de les places d'aus de posta estàn a la província de 
Tarragona. 

Les gal ines de pagés 1 encare que moltes son d'origen de rasses 
selectes/ estàn en gran nombre de les pagesies però en poques 
quantitats/ al igual que també tenen coni ls i porcs. 

Aquet 2 1 3 % de places en minifundi/ que deu representar més o 
menys el 2 % dels ous produits 1 confirma el que no hi han tants 
ous "de gallines de pagés" com en els mercats municipals o en 
polleries es sol comentar .... 

El total d'ous produits a Catalunya es correspón amb el 25% del 
total del Estat. Exportem mes ous que no els que ens mengem. A 
més proveim de palletes a altres comunitats. 

P....,ACES D'OVI I CABRUM: 

Estrat Nombre oper. Places totals promitg % 

< 100 2.200 87.000 39/5 7/2 
mitg 2.910 923.000 317/ 77, 

> 1.000 90 190.000 2,1001 15/8 

Total 5.200 1.200.000 230/7 100 

Hi ha poc mini fundi I 

típicament extensives/ 
operacions industrials. 

com es correspón amb unes produccions 
i hi ha molt poca porció de places en 

Es el tipus de ramaderia en la que estem més deficitaris a 
Catalunya, amb només el 4 1 5% del Estat. 

PLACE DE CONILLES 

Estrat Nombre oper. Conilles to-l::al promitg % 

< 20 8.700 120.000 13,8 2L 8 
mitg 1.300 270.000 207/7 49/1 

> 200 540 160.000 296/3 29,1 

Total 10.540 550.000 52/2 100 

Moltes masies tenen un petit nombre de conilles. Son produccions 



tradicionalment minifundistes. Lo mateix passa a tot l'Estat i 
també a França. El 20 % i escatx de la producció està en petites 
operacions, d'entre 10 i 20 conilles, i representa un molt alt 
autoconsum. 

La producció de conills es més estacional en les conilles de 
minifundi que en les de granja. L'oferta dels excedents, encar 
que mínims, es la principal causa de les grans diferencies de 
preu de mercat del conill viu. Hi han diferencies del 50 %1entre 
primavera-estiu de maxima producció i preus baixos, amb la de la 
tardor-hivern amb preus més alts. 

El nombre de gàbies representa el 20,8 de tot 1 'Estat, però 
encare som deficitaris, pel alt consum de carn de coni~ 
catalunya, que es del doble que el de la resta del país. t;.r-t.r·f"' .. A 

Hi han altres produccions ramaderes i avícoles, destaquem també 
en les especials, dites "alternatives", i inclós en les 
ecológiques, però avui dia son encare de poca entitat econórnica 
global. 

Operacions que son més desenvolupades a Catalunya que a la resta 
de Comunitats, corn les d'anecs i oques per fer el foie gras i 
magret. O les noves d' estrussos amb el primer escorxador de 
l'Estat i un dels primers d'Europa. Etc. 

El Bestiar Equí, amb 470.000 caps, representa no més el 4,5% del 
cens de tot Espanya. La gran majoria a la provincia de Barcelona. 
Avui día son considerats " companys " per esports. Algunes 
persones poden molestarse al veure que, oficialment, es cita com 
"bestiar" .... 

Segons el quadres anteriors el total de explotacions a Catalunya 
es de 65.440 però moltes repeteixen espécie animal, especialment 
les de minifundi. Podria estimarse que la meitat de les 
operacións o nuclis agraris, dels 98.000 citats, son, a 1 'ensems, 
nuclis ramaders. 

RESUM: 

La ramaderia catalana, desenvolupada fins al nivell actual desde 
la década dels seixanta, es el principal motor del procés de 
modernització de tot el sector agrícola de l'Estat. 

Som exportadors de bona part de les produccions ramaderes cap 
altres comunitats, destacant pollastre i carn de vedella i de 
porc, ( i una mica cap el extranger ) . Excepció feta de que en 
llet i en carn de oví i cabrum, en sorn deficitaris. 

Hem aconseguit que, a la vegada, també es mantinguin produccions 
minifundistes adaptades a les exigencies de 1 'economia de mercat 
que¡ tant pel autoconsum corn per mantenir certes tradicions, han 
fet testimoniatge del nostre preuat "folk" i cuina ancestral. 


