&S PESCADORS NO SE LES PESQLEN TOTES

L'ENERGIA DE C A T A U N / A

Ni de bon tros Hem d'abastar-nos de que només s'ha mantingut ia pesca
peix portat del Cantàbric i l'Atlàntic, ja florent a poblacions amb port.
f

Per avaluar miüor la importància de
la indústria catalana a Espanya,
fixem-nos que sols representem el 15%
de la població, en canvi hi
participem amb el 20% dels ingressos
nacionals, el 30% del comsum de gas
(618 Mcal per habitant a Catalunya
i 1.643 a la resta d'Espanya).
La producció elèctrica instal·lada a
Catalunya és un 54,7% en força
hidràulica (Resta d'Espanya 50,9%),
tèrmica un 32,4% (Resta d'Espanya un
44%) i nuclear un 12.9% (Resta
a'Espqnyaun5,l%).

MOLTES TERRES SÓN
DELS QUI LES TREBALLEN

TOCA FUSTA
In els 40.426,53 Km2 de Catalunya hi
ha un autèntic mosaic de paisatges
i climes.
Aconseqüència de les varietats %
climàtiques, tenim boscos de
carrasca, fageda, bedoll, alzina, pins,
avets.
y
En total uns 10.000 Km2 ilargs de
bosc, encara que l'explotació forestal
mai no ha estat gaire important pera
nosaltres. Tan sols N cerqusm bolets,
tòfones, pinyes, castanyes, margalió,
escorça de pi i sura
*

A Catalunya, la superfície agrària útil
representa un 90%, però amb prou
feines arriba a un 35% la conreada,
que és administrada, en una gran
majoria (un 80%), pels propietaris de
terrenys.
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Catalunya, amb 5.188.813 habitants,
és la zona més poblada cTEsparrya.
Encara que la taxà de naixements
sigut la més alta i la de mortalitat la
més bai>«a( l'expansiódemogràfica'
de Catalunya ha estat produïda sobre
tot per respectacular immigració
succeïda als anys 50 i 60.
En els últims anys,el nombre
d'immigrats a .Catalunya ha estat de
863.929 persones, les quals s'han
concentrat principalment a la regió |

del Barcelonès on N ha una densfc*
de població de 16.505 habitants per
quilòmetre quadrat i on s'aglutina el
42% de la població de Catalunya.
Per altra banda, s'han anat
despoblant les comarques més mals:
Vall d'Aran, Pallars,- Urgell, Cerdanya,
Berguedà, Empordà, Priorat. Conca
«^Barberà, etc„ per instal lar-seen
l'eix Barcelona-Tarragona que s t a .
convertit en l'aglomeració de
població més important d'Espanya,

UNPCaEXX€

B subsòl de Catalunya no ha estat
mdgaèBric.Una mica de ferro. Iha
aflramioadeplom.Mottpocde
bcwcita. Quasiresde carbó. Sols
lenimcefta pioduoctó de sal patóslca
I a a ,reoentment,petroli.
Qjarí als minerals rodtoacftjs,
sembla que no n'hi poden abundar,
a Catalunya.
La nostrariquesad'aigües
subterrànies és molt gran, malgrat que
elsriussón petits. AM i tot el Noguera
Pallaresa, baix Segre, el Noguera
Ribagorçana i l'Ebre, produeixen un
milió de Kw/h anuals bé. I un altremilió
el Ter, ei Garona i l'Essera
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LA NOSIRABvtFENTA H A O O M E N Ç t f T

Brrtracles, dsfaaets pefeos,
esromangant-se les mànigues i
posant mans a l'obra. La productivitat
aconseguida per l'aprofitament de
Tesforç del nostre treball és ja per
sobre de la d'Eurcpa. però queda un
— -
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bcn camí per córrer sl volem agafar
cTòltres països desenvolupats.
Catalunya té, doncs, moltes més
possibilitats que no n'aprofita.
Vegem-ne algun exemple, prenent
com a base França =» 100%:

ii

ii-

ni-

w

W04
'

Suècia

Espant

8 8 Si
sí £1
W
|
1U.9

1122

* *

WJ

Catalunya

f j
ïïi
|
1>W

«•
"

