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Enmig de la deficient informació estadística a I'Estat espanyol sobre 
la situació del sector agrari, que ve b2isicamt:nt de defectes de planteja- 
ment i realització dels censos, les comarques gironines constitueixen una 
excepció. 

Primer fou la publicacii6 de la Informació i evolució estadistica 1971- 
1974-1978 de la superficie agricola, la ramaderia i la maquindrid de les 
comarques gironines ( 198 I ) ,  d'.Anna Roca i Is abel Salamanya. Després -i 
sempre a banda dels censos oficials-, el Mapa ramader de les cotvarques 
gironines (1983)' de Concepció Camps i Dolors Masó, i 1'Estadistica agriria 
de les comarques gironines (1983), d'Antoni l'ulla, Elena Estalella, Mont- 
serrat Terrades, Anna Roca, Isabel Salamanya, Concepció Camps, Dolors 
Masó i Margarida Bech. Aquest darrer estudi presenta una serie de taules 
estadístiques --desagregades per comarque!j i municipis- sobre els bos- 
cos, els conreus, la ramaderia, la comercialització, la maquiniiria i el treball 
en el sector agrari gironí. Algunes d'aquestes taules són representades 
grhficament, la qual cosa facilira la seva apre1.1ensió. El fet  que el treball 
representi un tall transversal (pel 1981) no és obstacle perque s'inclogui 
un estudi interpretatiu d'una selecció de dades a les quals es dóna un trac- 
tament dinsmic, evolutiu. 

A la introducció, els autors prenen partit per I'adopció d'un sol cens 
agrari integrat o unificat, a l'estil d'altres pai'sos europeus, per tal d'acabar 
amb la dispersió i descmrd.inaci6 dels quatte censos agraris de 1'Estat es- 
panyol. En aquest sentit, les innovacions que s'adopten en aquest volum 
adquireixen un valor de proposta concreta i alternativa. Perb a l l  on 1'Esta- 
dística agriria.. . millora més sensiblement la fiabilitat tradicional dels cen- 
sos del sector primari és, probablement, a l'hora de la fase de recollida de 
dades, feta a partir de la formació d'equips homogenis d'enquesta (en lloc 
de deixar la iniciativa als funcionaris locals), a I'hora de la clarificació dels 
conceptes emprats i de la utilització de dades previes i fonts comple- 
menthries. 
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