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La Federació Avícola Catalana celebra la seva Assemblea Anual  

La FAC considera prioritari que productors i 
administració sumin forces davant els reptes del sector  
 Catalunya és la primera comunitat autònoma productora de carn d’aviram i la quarta d’ous  

 Cada català consumeix una mitjana anual de 15 kg de carn d’aviram, que representa el 43% 
del consum global de carn fresca a les llars, i 11 dotzenes d’ous  

 Els productors de pollastre redueixen un 70% l’ús d’antibiòtics en els darrers quatre anys   
 

Barcelona, 6  de juny de 2019.‐ La Federació Avícola Catalana (FAC) va celebrar ahir la seva Assemblea Anual 
a la Casa de la Llotja de Mar a Barcelona, amb la cloenda de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà. El president de la Federació, Joan Anton Rafecas, va 
remarcar  la necessitat de sumar esforços amb  l’administració per donar resposta als  reptes del sector que 
plantegen els canvis d’hàbits dels consumidors i de les tendències en la distribució, insistint en què: “Cal més 
representativitat dels productors avícoles a les taules de treball i comissions que afecten  la regulació així com 
reforçar els  canals  de  comunicació per  tal de  trobar  les  estratègies,  tècniques  i  solucions més  eficients per 
afavorir  el  ple  desenvolupament  de  l’activitat  de  les  nostres  empreses.  També  és  prioritari  revaloritzar 
conjuntament la imatge del sector avícola i els nostres productes, amb uns valors nutricionals indiscutibles”.   

La consellera va constatar que “hi ha una desafecció entre el món rural i el món urbà i que, efectivament, cal 
treballar plegats per reduir l’espai que els separa per posar en valor uns productes com l’aviram i els ous de 
proximitat”  alhora  que  va  felicitar  la  FAC  pel  seu  paper  com  a  catalitzador  entre  empreses  productores  i 
integradores a Catalunya,  la  seva professionalitat, especialment en  la gestió  sanitària  i normativa,  l’aposta 
per  la  traçabilitat  i  la  proactivitat  en  matèries  com  la  bioseguretat,  el  benestar  animal,  ús  responsable 
d’antibiòtics o la gestió de les dejeccions.  Va afegir: “en aquest camí plegats confio en que el nou Consell de 
l’Alimentació que està a punt de presentar‐se marcarà unes línies de col∙laboració sòlides que permetran fer 
front als reptes del sector de forma conjunta amb tots els actors implicats”. 

L’acte  també va  comptar  amb  la  participació de  la  coordinadora del  Pla  Estratègic per  a  la  reducció  de  la 
Resistència  Antimicrobiana  de  l’Agència  Espanyola  del  Medicament,  Cristina  Muñoz,  que  va  explicar  els 
esforços que el sector ramader, en general, i l’avícola, en particular, està fent per tal de promoure i aplicar 
bones pràctiques per a un ús  responsable d’antibiòtics en totes  les etapes de  la producció. Durant  la seva 
intervenció, Muñoz va aclarir que el sector avícola és el que té menys  incidència l’administració d’antibiòtics 
perquè  “els  plans  de  vacunació,  les  millores  genètiques  i    ambientals,  així  com  la  implementació  de  les 
mesures de bioseguretat han contribuït a que els animals siguin més resistents a les malalties”.  
 

Tot i això, en el context de la nova normativa europea de medicaments veterinaris i el marc del Pla Nacional 
davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN), el sector avícola de carn, a través de la interprofessional estatal, 
Propollo,  va  signar  l’any  passat  un  Acord  Voluntari  per  a  l’Ús  Raonable  d’Antibiòtics  en  Pollastre    amb 
l’objectiu de reduir en 2 anys el 45% del consum total d’antibiòtics. L’objectiu s’ha complert en escreix, ja que 
en els darrers 4 anys (2014‐2018) que abasta l’acord, el seu ús s’ha reduït un 70%, “una veritable fita dins  el 
sector ramader nacional”, va concloure Muñoz.  

La  producció  de  carn  d’aviram  creix  un  7%  i  segueix  sent  la  carn  fresca  més 
consumida pels catalans 

Catalunya  és  la  primera  comunitat  autònoma  productora  de  carn  d’aviram.  El  2018*  es  van  produir  390 
milers de tones de carn d’aviram, un 7% més que al 2017, dels quals el 79% correspon a pollastres i 17% a 
gall dindi. Especialment significativa és la producció de guatlles a Catalunya, que representa aproximadament 
el 90% del total a Espanya, la major part de la qual s’exporta. Amb relació al conjunt de la producció càrnia a 
Catalunya, l’aviram representa el segon lloc amb un 16%, darrera del porcí (77%) i per davant del boví (6%). 
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Pel que fa al consum, els catalans mengen 15 kg de carn fresca d’aviram: pollastre (13kg), gall dindi (2kg)  i 
altres  aus  (0,37  kg)  per  persona  i  any. Del  total  de  carn  fresca  consumida  a  les  llars  catalanes,  el  43% és  
d’aviram, 3 punts per damunt de la mitjana estatal, i en primer lloc davant del porcí (32%) i el boví (16%).  

El pollastre, el gall dindi i la guatlla són carns blanques i magres, saboroses, de fàcil digestió i amb qualitats 
nutritives beneficioses per a tota la població. Pel seu alt contingut en proteïna d’alta qualitat i baix contingut 
en greix constitueixen una bona base no només en determinades dietes terapèutiques, com ara obesitat o 
diabetis, sinó un aliment essencial per a una dieta equilibrada i saludable per a totes les edats.  

També és molt valorada la seva carn en el conjunt de l’Estat espanyol: segons el darrer informe de consum 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (2017), el pit de pollastre a la planxa segueix 
sent  el  quart  plat més  cuinat  i  consumit  a  les  llars  espanyoles,  després  de  l’amanida  verda,  l’amanida  de 
tomàquet i la pizza.  

Els catalans mengen 11 dotzenes d’ous per persona a l’any 

Catalunya és la quarta comunitat autònoma amb major producció d’ous (11% del total), després de Castella‐
La Manxa, Castella  i  Lleó,  i  Aragó,  amb un  cens  total  de 4,3 milions d’aus que el  2018**  van produir  105 
milions  de  dotzenes  d’ous.  Les  granges  avícoles  catalanes  són  instal∙lacions  modernes  i  adaptades  als 
sistemes de producció europeus i a la normativa sobre benestar animal, en vigor des de l’any 2012.  

Desterrat ja el mite del colesterol per diversos estudis científics, els valors gastronòmics i nutricionals de l’ou 
són indiscutibles. A més,  la seva versatilitat el converteix en un dels aliments més omnipresents a la nostra 
cuina. Els catalans en consumeixen més de 76 milions de dotzenes  l'any; és a dir, més de 11 dotzenes per 
persona (130 unitats).  

Sobre la FAC  

Des de fa més de 40 anys, la Federació Avícola Catalana (FAC) és  l’entitat que representa el sector avícola a 
Catalunya, que representa el 12% de la seva producció final agrària. Agrupa els productors d’ous i carn 
d’aviram. Unes 300 empreses, grans i petites, repartides per tota la geografia catalana s’agrupen sota el 
paraigua de la FAC, treballant conjuntament per promoure la qualitat de la carn d’aviram i els ous i donar a 
conèixer els seus sistemes de producció, d’acord amb els més elevats estàndards nutricionals, sanitaris, de 
qualitat i benestar animal.  

La FAC forma part de l’Associació Espanyola de Productors d’Ous (ASEPRHU) i  l’Associació Interprofessional 
espanyola  d’Avicultura  de  Carn  de  Pollastre  (Propollo).  També  està  adherida  al  Codi  de  Bones  Pràctiques 
Comercials  dins  la  cadena  alimentària,  promogut  pel  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i 
Alimentació de la Generalitat, i participa  com a interlocutor del sector amb l’administració a diverses taules 
sectorials i grups de treball multidisciplinars. 

Més informació:  

www.federacioavicola.org 
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* Dades provisionals i **dades tancades (DARP) 


