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Tema de la quinzena
Disminueix el nombre d’explotacions agràries, però
augmenta la superfície agrícola
Catalunya l’any 2007 tenia 55.096 explotacions agràries, xifra que suposa una disminució
del 4,2% respecte al 2005 i del 18% respecte al 1999. En canvi, la superfície agrícola
utilitzada (SAU) ocupava 1.166.543 ha i va augmentar un 0,4% respecte al 2005 i un
1,1% en relació amb el 1999. La reducció del nombre d’explotacions agràries unit a
l’augment de la superfície agrícola utilitzada ha comportat un creixement constant de la
dimensió mitjana útil de les explotacions, que era de 21,2 ha l’any 2007, mentre que el
1999 era de 17,2 ha per explotació.
El bestiar porcí (amb 6,4 milions de caps) i l’aviram (amb 39,4 milions de caps) són les
principals produccions ramaderes i en tots dos casos Catalunya és la primera comunitat
autònoma d’Espanya en producció. Les explotacions orientades a aquests dos tipus de
bestiar (orientació tècnico-econòmica granívors) aporten un 44% al marge brut del sector
agrari.
Pel que fa a les terres llaurades, el 64,9% són conreus herbacis amb predomini dels
cereals per a gra i l’ordi com a principal conreu. La resta de terres llaurades, el 35,1%
són conreus llenyosos, entre els quals destaca el conreu de l’olivera. L’any 2007
treballaven a les explotacions agràries 128.008 persones. Aquesta xifra, que no inclou la
mà d’obra assalariada eventual, suposa una disminució de l’1,2% en relació amb el 1999.
D’aquestes persones, un 24,6% treballen a temps complet, davant del 28,8% del 1999.
Les explotacions agrícoles continuen treballant principalment terres de la seva propietat
en un 66,8%. No obstant això, la proporció de superfície en aquest règim baixa respecte
al 1999, mentre que la de terres en arrendament augmenta, representant el 27% de la
superfície total..
Nota de premsa
Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2007
Dades i estadístiques de Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Notícies
Una nova llei regularà la pesca fluvial a Catalunya
El Govern ha engegat un procés d’elaboració d’una llei per regular el sector de la pesca
fluvial i adaptar-lo a la realitat catalana. Més info.
Article del conseller de Medi Ambient. Article del president de la Federació Catalana de
Pesca Esportiva.
L’Estat espanyol és el tercer país en producció d’energia eòlica
Espanya és el tercer estat a nivell mundial en potencial eòlic instal·lat, només per darrera

dels EUA i de Xina. Més info. L’energia eòlica a Catalunya.
Campanya de promoció de la producció integrada
El Consell Català de la Producció Integrada ha posat en marxa una campanya de
promoció i divulgació de la producció integrada, un sector amb forta implantació a
Catalunya i que està en creixement. Més info.

Iniciatives rurals
El Parc a taula
‘Parc a taula’ és un programa cultural–gastronòmic de la Diputació de Barcelona per
promoure els productes naturals elaborats i produïts per restaurants, cellers i productors
artesans de les poblacions dins l'àmbit del parcs. S’inclouen el Parc del Garraf-OlèrdolaFoix, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac i el Parc de la Serralada Litoral. Més
info.

Agenda
Presentació del llibre i del documental 'No diguis blat... La memòria del món
rural': La Fundació del Món Rural ha impulsat un projecte de recuperació de la memòria
històrica i col·lectiva del món rural i els seus habitants que té com a resultat el llibre i el
documental 'No diguis blat...'. Aquests dos documents es presentaran el proper dijous 26
de febrer a les 17 h a la Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega. Més info. Agenda de la
FMR.
"Estat actual i potencialitats de les energies renovables: Marc legal, ambiental i
econòmic": Aquest curs pretén mostrar els beneficis ambientals i econòmics de les
energies renovables. El curs està impulsat pel Consell Comarcal de la Selva, el Fons
Social Europeu i la Fundació Biodiversidad, i es durà a terme els dies 24 i 26 de febrer i 3
i 5 de març de 2009. Per a més informació: mrosello@selva.cat a l’atenció de Marc
Roselló abans del divendres 17 de febrer.
La pedra seca com a sistema constructiu tradicional i referent per el Land Art:
Conjunt de seminaris per reflexionar, conèixer i treballar la pedra seca com una
manifestació natural del Land Art als països mediterranis que es desenvoluparan entre el
28 de febrer i el 16 de març. Més info.

Bibliorrural
“Diágnostico Tecnológico Turismo Rural (2007)”: L’Observatori Nacional de les
Telecomunicacions i de la Societat de la Informació ha analitzat el desenvolupament de
les TIC en l’àmbit del turisme rural. Més info.
“Espagne. L’agriculture, l ’agro-alimentaire, la pêche et le développement
rural”: Un estudi analitza la situació de l’agricultura, la pesca, el sector agroalimentari i
el desenvolupament rural a l’Estat espanyol dins dels monogràfics del Centre

International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) elaborat per
Samir Mili (CSIC). Més info.
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