
CONGRÉS MU DIAl DE CUNICULTUR 
El "Butlletí d'Informació Agrària" del 18 de novembre de 1977 va publica r--me gentil 
ment un escrit sobre " La cunicultura a Catalunya" on ressaltava la importància de la cria 
de conills a casa nostra. Solament en dos anys i mig han canviat molt les dades, ta nt a 
Catalunya com a l'Estat espanyol, i la cunicultura s'ha incrementa t a un ritme su perior als 
altres tipus de ramaderia, la qual cosa fa que siguem conscients de que haguem de pa rlar 
d'una veritable branca ramadera. · 

Del consum que dèiem de 2.600 kg. per habitant i any a l'Estat espanyol, hem passat a 
3.400 kg. de consum de carn de conill enguany i ja s'atrapa el com;um d'una ca rn tan tra
dicional com és la de xai. El consum de carn de conill representava ja a final d'any el 5% 
del total de carns diverses. El consum a Catalunya és proper als 4 kg. per habitant i ;:¡ ny, 
xifra que voreja la mitjana de consum dels francesos en carn de conill . També és a Cata
lunya on són més desenvolupades les op eracions amb les indústries col.l aboradores. 

Tant s'ha treballat sobre la cunicultura que el 11 Congrés Mundial de Cunicultura tindrà 
lloc a Barcelona en el Palau de Congressos, dels dies 1 5 al 18 d'abril de 1980. El Con
grés reunirà a més de 400 especialistes i persones intere ssades en la cuni cultu ra i s· .an 
presentat 105 comunicacions científiques agrupades entorn · de 5 ponències magist rals. 
Els països representats segons els enregistraments previs són 25; a més a més hi haurà 
5 taules rodones sobre temes molt especialitzats, i en el vestíbul hi haurà una exposició 
tècnica que mostrarà als assistents i vistants el nivell de les indústries i serveis que ser
veixen a la cunicultura, o bé en depenen. 

Els congressos cunícoles es fan cada 4 anys: l'anterior es va cel ebrar a Dijon (França) i 
per això serà difícil que es torni a celebrar aquí, no sols a Barcelona, sinó fin s i tot a l' Estat 
espanyol. Per aquest motiu voldria fer una crida a la participació de tota persona interes
sada en el millor desenvolupament de la cunicultura i aixf demo.strar el nostre nivell tèc
nic, de producció, i de cortesia, amb els ulls posats en la propera entrada al Mercat Co
mú, en la qual els primers interessats, tant per ser-hi més aprop, com pel nivell de pro
ducció cunfcola, som els catalans. 

El celebrar el Congrés Mundial a Barcelona ens representa un honor però a l'ensems 
una responsabilitat. El creixement cunícola pot ésser molt m és important si a més a més 
del propi increment del consum tenim possibilitats, que hi són, d'exportar. 

Per veure la diferència amb el quadre-resum de producció de conills, pub licat fa dos anys 
i mig, he preparat unes dades basades en les del " Boletín Mensual de Estadística Agra
ria" del Ministeri d'Agricultura amb uns arrangements basats solament en la pròpia es
timació. 

Nombre Conills Tm. corn kgs. carn 
Província d'habitants any conill /any conill per cap 

Lleida 370.000 6.600.000 8 .060 2 1. 780 
Barcelona 4 .150.000 5.700.000 6.960 1 590 
Girona 430.000 2 .600.000 3.160 7.350 
Tarragona 450.000 2.460.000 3 .000 6 .670 

TOTAL CATALUNYA 5.400.000 17.360.000 21 .180 3.920 
TOTAL ESPAN YA 35.600.000 93 .800.000 12 1.000 ::' .400 

Bona part de la producció de Lleida, i part ta mbé de la de Girona i Tarrago na va .al mercat 
consumidor de Barcelona amb la qual cosa les seves dades s'acosten, tot i teni r en 
compte que es menja més conill a les àrees rurals pel propi autoconsum de la pagesia. 

A l'espera de veure' ns en el "11 Congrés Mundia l de Cunicultu ra", i com a pres ident de l 
mateix i de l'Associació Espanyola de Cunicultura, sempre cordi alm en t. 

Jaume Camps i Rab~dà 


