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H

e arrivat avui mateix, del Simposi de l'ASESCU, i en
taules rodones i comunicacions s'ha parlat molt de les grans xifres de prroducció i consum de carn
de conill, en diferents països, i he constatat les grans divergencies que tenim. Passa quelcom
semblant a casa nostre. Ja fa prop d'un any que van arrivar-me a les mans, varies dades "oficials"
sobre la Cunicultura a Catalunya. Eren les de l'any 1.999. Totes procedeixen de metodologíes
diverses, per aixó hi han les diferències en els resultats.
Pel Sector Cunícola es molt convenient coneixer bé les dades, per descobrir tendències i futurs
canvis, per poder planificar millor qualsevulla acció, i per decidir aquelles promocions més adients,
als consumidors, o bé, per fer recomanacions, als productors.
Els origens de les dades son les següents:
1) Encuesta Nacional de Cunicultura (ENC) - 1.999 MAPA -(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Boletín Mensual
de Estadística nº 11 - XI - 2.001- rebut II - 02
2) Dades del nombre de conilles mares per comarques. 1.999
IDESCAT - Institut d'Estadística de Catalunya - resultat d'enquestes. I - 02
3) Cens, i Produccions de conills a Catalunya. 1.999
DARP -( Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) Gabinet Tècnic diverses publicacions, hivern 2.002.
Limitaré, en l'escrit, a reproduir les dades principals dels tres grups d'informes, per millor
comparança. No faré cap comentari important, no més els més puntuals, i si hi ha quelcom afegit o
com resultat d'operacions matemátiques per aclarir-ho millor, ho posaré en lletres, o números, en
cursiva. No es la meva pretensió fer un estudi exhaustiu, ni crític.

1) DADES DEL MAPA (E.N.C. - 1.999):
PINSO: A Catalunya, segons l'Enquesta Nacional de Cunicultura, hi han 73 fábriques de pinso
sobre les 274 total a Espanya, (26,6 %), i es produeixen 333.474 tones de les 795.389 del total ( es
el 41,9 %), ( unes 100.000 tones van cap altres CC.AA )..
ESCORXADORS: A Catalunya hi han 47 escorxadors de conills, sobre els 150 al Estat (31,3 % en
nombre), amb un total sacrificat de 16,464 tones.. A Espanya es sacrifiquen als escorxadors
52.902.000 conills, amb un pes canal de 60.272 tones. ( Catalunya significa el 27,3 % en pes)

( Representa un consum de 1,47 Kg per capita, de conills matats en escorxador. No es citen els
sacrificats en altres llocs, per coneixer consum total, que deu ser el doble a la xifra del sacrifici a
escorxadors. Recordem que es obligatori fer-ho en aquests llocs (?))
A Catalunya, diuen, de les16.464 tones de carn de conill sortides dels escorxadors, s'en
consumeixen 14.392 tones
( Serien , entre 6,2 M. d'habitants = 2,32 Kg per capita...), (Vindria a ser del 55 al 60 % del total
consumit, si està al voltant dels 4 Kg.),
(El consum a Catalunya de conills sacrificats en escorxador, representa el 23,9 %, sobre el total a
Espanya. El cens d'habitants es el 15 %)
Cens de conilles:
sistema rural < 20
s. Industrial > 20
total
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Espanya
1.676.000
1.307.000
2.983.000
Catalunya
520.000
395.000
915.000
% de conilles per nucli a Catalunya
58 %
42 %
100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Segons ENC, el nombre de conilles a Catalunya, es el 30,6 %, sobre el total al Estat ). ( Al no
citar el nombre total de conills produits, no podem saber la producció mitja per conilla. En altre lloc
comenten la producció, exceptuan les conilles en minifundi ).
( Sembla molt optimista donar com "industrials" als centres desde 20 conilles.....)
Nombre de mascles, reposició, i engreix, per 100 mares ( sobre les dades a l'ENC)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nº mascles
nº reposició
nº conills engreix
Espanya
16
28
403
Catalunya
17
26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Semblen masses mascles per 100 mares, ja que la quantitat assenyalada es semblant entre
minifundi, i granges industrials. Com cens en un moment donat, la reposició sembla bastant
correcte. Curiosament, en ambdós casos, es una mica pitjor a Catalunya).
( Les dades de conills en engreix, representen 4 per mare. No especifica rotacions..(?)).
Index d'ocupació:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Assenyalen un promitg del 86,5 %

Producció en granges industrials ( les de més de 20 conilles), i mortalitat:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Espanya
A Catalunya
Nombre conilles
1.307.000
395.000
Nombre conills produïts (venuts)
57.673.000
16..808.400
Nombre venuts per conilla
44
42,5
Mortalitat desde nascuts fins venda (%)
23,7
20,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d'explotacions per província:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelona
1.809
Girona
278
?
?
Lleida
634
Tarragona
451
--------------------------------------

Catalunya

3.172

Nombre de places
promitg per explot.
Tot Espanya
6.254
1.524.685
244
----------------------------------------------------------------------------------------------------( Totes les dades son sobre explotacions de més de 20 conilles) ( Com les més grans, hi han,
diuen, 275 granges a Espanya, de més de 800 places, amb promitg de 1.674 places, i a Catalunya
son 52 granges, amb promitg de 1.000. Com primera Comunitat amb nombre d'explotacions més
grans, es Castella-la Mancha, amb 112 explotacions, i promitjos de 2.390 places...(?)).

2) DADES DEL I.D.E.S.C.A.T.:
Cens i tamany de les explotacions: 1.999
Nº d'explotacions
Nº de conilles
Nº conilles / explot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelona
2.016
150.350
74
Girona
1.234
55.448
45
Lleida
1.379
89.710
65
Tarragona
440
102.894
239
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catalunya
5.069
398.402
78,6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( A Barcelona i Girona ja es conegut que hi ha més minifundi, o pagesía, i la xifra de conilles per
explotació deuría ser més baixa, pero potser no tant. En canvi no sembla hi hagi motiu perqué a
Tarragona les granges siguin de promitg, 3,7 vegades més grans que les de Lleida....per exemple)
Les 10 primeres comarques, de les 41, amb més cens de conilles:
Nº d'explotacions
Nº de conilles
Nº conilles / explot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bages
382
31.732
83
Osona
661
30.979
47
Baix Ebre
48
27.605
575
Anoia
170
23.896
140
Noguera
129
23.014
178
Bergadà
387
20.057
52
Montsià
45
18.545
412
Baix Camp
47
18.392
391
Alt Empordà
140
17.006
121
Segrià
87
13.263
152
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) DADES DEL D.A.R.P. , DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
Nombre de gàbies mares : any 1.999
( sobre enquestes provincials)
Barcelona
205.000
Girona
50.000
Lleida
97.000
Tarragona
121.000
---------------------------------------------Catalunya
473.000

--------------------------------------------( La principal diferència del DARP, amb les dades del IDESCAT, es que a la província de
Barcelona es calculen unes 50.000 gàbies de conilles més, i unes 75.000 més en total ).
(Representen, per altre banda, la meitat de les dades pel MAPA, o dit d'altre manera, les dades del
MAPA son el doble que les del DARP i del IDESCAT). (La diferència entre nombre de gàbies
mares, 473 mil, i el de conilles, 550 mil, es correcte ja que dona un 116 % de sobre ocupació)
Cens cunícola i Produccions estimades : any 1.999
Conilles reproductores
Mascles
Reemplaçaments ( per 4 rotacions )
Conills en engreix ( per 8 rotacions )
Conills sacrificats en excorxadors (caps)
Sacrificats en altre lloc, i en autoconsum
Total caps

550.000
47.000
76.000
2.750.000
16.500.000
5.500.000
22.000.000

Total tones carn de conilll produïdes
Total tones de carn consumides ( + 2.000 d'altres)
Carn de conill per capita (sobre 6,2 M)

24.100
26.100
4,21 Kg

Nombre de conills per conilla
40
Consum de pinso per conilla i any
307 Kg
Consum per Kg de canal produïda
7,01 Kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------( Son les dades més versemblants, segons l'evolució feta en els darrers 25 anys)
( Els conills no sacrificats en escorxadors representen, no més, el 25 % )
Es veu clar que ens es necesari decidir unes normes de
recollida de dades, per unificar criteris i resultats. No solament a Catalunya, si no en la
totalitat de Espanya, inclús amb els països veïns, i grans productors, com França, Italia i
Portugal. La quantitat global es important, però pel sector ho es encara més el coneixer les
tendències.
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