
Sector primari 

Sector primari: és un sector que aprofita els recursos de la natura. Es diferencia del secundari 

perquè en el sector secundari aquest producte es transforma  

El sector primari 
A escala mundial, els països subdesenvolupats tenen més població activa en el cap que els 

països desenvolupats, tot hi això els països desenvolupats són més productius perquè tenen 

maquinaria. En els països subdesenvolupats el sector primari no és el més fructífer.  La zona 

central d’Àfrica i Asia són els menys desenvolupades. 

Activitats del sector primari: Ramaderia, pesca, agricultura, silvicultura i mineria.  

L’espai agrari al llarg de la història 
S’utilitzava el guaret, la rotació de conreus. Al principi es feia amb rotació biennal i més tard 

amb la triennal. D’aquesta manera els camps tenien més nutrients. Amb la rotació biennal 

s’aprofitava el 50% de la població, amb la rotació triennal cap al 60-70%. Quan es va utilitzar la 

rotació de quatre anys s’aprofitava el 100% 

Els elements de l’espai agrari  
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Segons la forma d’utilització del sòl 
 

Tipus de conreu 

Herbacis: si es té plantat herba 

Arbustius: si es té plantat arbustos 

Arboris: si es té plantat arbres. 

Varietat de conreu 

Monocultura: Cultivar un tipus de conreu 

Policultura: Cultivar més d’un conreu 

Rendiment 

Extensiu: Per rendir en la producció es necessiten grans extensions de terra. 

Intensiu: En un espai petit es fa un ús intensiu de la terra per aconseguir molts productes.  

Sistema de conreu 

Secà: Es basa en utilitzar únicament l’aigua de la pluja 

Regadiu: Es basa en utilitzar qualsevol sistema de regadiu  

Segons la divisió de l’espai agrari 
 

Grandària 

Latifundis: Grans extensions 

Minifundis: Petites extensions 

Forma 

Regulars: Totes tenen mes o menys iguals 

Irregulars:  

Planificades: Construits d’una manera exacte  

Límits 

Openfields: Grans extensions de caps oberts 

Bocagge: Petites extensions separats amb murs 

Terrasses: Caps que s’adapten al terreny. 



Segons la propietat 
 

Règim de tinença 

Propietat directa: la terra la treballa el mateix propietari. 

Arrendament: Es lloga la parcel·la.  

Parceria: Un lloguer de la terra que es paga amb part de la collita. 

Propietat comunal: Terres compartides entre tota la població. Lligades a la producció i a la 

ramaderia.  

Les activitats agrícoles  a la Unió Europea 
P.A.C: Política Agrària Comuna. Normes que han de seguir tots els països de la Unió Europea. 

Té tres objectius:  

1 Mantenir la diversitat de producció de conreus d’europeu (autosuficiència).  

2 Tothom que es dedica a l’agricultura pugui continuar dedicant-se a l’agricultura.  

3  Regulació d’excedents per evitar que els preus siguin molt baixos i no produeixin beneficis.  

FEOGA: Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrària. Ajudes que dona la Unió Europea a qui 

es dedica a l’agricultura quan es necessiti.  

Tipus d’agricultura a Europa: 

La zona mediterrània: Policonreu mediterrani --> zones de blat, vinyes, la millor zona de 

conreu d’hort. Trilogia mediterrània: Blat, Vinya i l’olivera. 

Les activitats agrícoles a l’estat espanyol 

Les activitats agrícoles a Catalunya 

Silvicultura 

La pesca 
Mar territorial: 12 milles de distància a partir de les costes immediates. 

Zona econòmica exclusiva: 200 milles nàutiques on diferents països de la zona poden fer 

activitats econòmiques.   

Formen part de la plataforma continental (fins a 200 metres de profunditat). El fitoplàncton i 

el zooplàncton que es queden en alta mar queden a les profunditats i arriben a traves de les 

corrents marines a la plataforma continental (pels caladors).  



Als caladors sempre hi ha peixos pel zooplàncton i fitoplàncton. 

Mar internacional: A partir de les 12 milles el mar no és de ningú. 

Conflictes internacionals 

Les illes Malvines: Conflicte entre UK i Argentina 

La illa de Perejil: Conflicte entre Espanya i Marroc 

 

Des de l’any 2000 la pesca s’ha estabilitzat. 

A partir de la 2 GM la pesca va augmentar a causa de l’estabilitat. 

Les captures marines 80% 

L’aqüicultura ha augmentat en els últims anys 

L’evolució ha sigut una sobreexplotació del mar fins que hem vist que el mar no ho suportaria i 

han nascut les alternatives. 

La pesca al món 
Les zones mes treballades són sobretot l’oceà pacífic i atlàntic (sobreexplotat) 

Les fosses són zones on s’hi produeix el mateix efecte que als caladors i hi ha una gran activitat 

pesquera. Algunes zones importants: Japó, Terranova i la zona de Perú i Xile (estan perden 

pistonada. L’ 

El pacífic està perdent molta capacitat de pesca.  

 



Sistemes de pesca 
Encerclament: Encerclar els peixos 

Arrossegament: Fer passar la xarxa pel fons i capturen tot el que es troben . Aquest sistema es 

nociu en algunes zones.  

Palangre de superfície: Es basa en anar deixant diferents cordes amb diferents hams. 

Nasa: Trampes 

Poperes: Manera de pescar on es  

Volantí: Molt de riu. Una xarxa rodona que es llança i cau de manera rodona sobre els peixos. 

Va lligada amb una corda i al estirar la corda es tenca 

La xarxa flotant:  

Tipus de pesca 
 

 Pesca costanera Pesca d’altura 

Lloc Es du a terme a prop de la costa. Es practica a alta mar. 

Mètodes Usa mètodes artesans, amb vaixells 

petits. 

Utilitza mètodes moderns i la tecnologia més 

avançada: G.P.S., radar, sonar, etc. S’utilitzen 

grans vaixells congeladors. 

Temps 

de durada 

Durant períodes no superiors a un dia. Durant dies o setmanes  

Pesca molt d’altura: llargues setmanes o 

mesos. 

 

Captures Producció baixa. Producció alta. 

 

La pesca a Espanya 
A tot el litoral Mediterrani: pesca de costa 

 La part nord: tradicional 

 La llevantina: d’altura 

La zona nord-oest: pesca d’altura i molt altura 



La flota espanyola es mou en els caladors atlàntics. Entre Espanya i Canàries: calador important 

per Espanya. 

Els principals ports els trobem en zones atlàntiques: Galicia concentra la pesca de gran altura. 

Andalusia, la zona Cantàbrica (pesca mes petita). Vigo és el port més important, hi ha vaixells 

de pesca tradicional fins a vaixells de pesca de gran altura. 

La pesca a la UE i Estat Espanyol 
El gran peix que es pesca a Espanya: la sardina. 

Quan Espanya va entrar a la UE va haver de reduir moltíssim la seva capacitat pesquera i tot hi 

així anava molt per davant de la resta. 

Problemes i perspectives 
Esgotaments de caladors: La pesca abusiva, no deixa als peixos reproduir-se. 

Contaminació de les aigües: tant a petita escala com a gran escala. Ho provoca l’evocació de 

residus que mata als peixos. 

Eutrofilització: Exces de residus al mar que deixen anar nitrogen i això acaba amb l’oxigen del 

mar. 

La pesca a Catalunya 
Import: el preu va en proporció a la quantitat que es ven. 

En volum de captures, el gran port pesquer és Roses. 

L’aqüicultura 
Es el fet de reproduir els peixos en captivitat. Encerclats amb xarxes, es crea una gran “gàbia” 

on s’hi posen els peixos petits i els deixen créixer fins que tenen la mida adequada per ser 

pescats. 

Batea: Plataformes on hi pengen cordes i hi deixen créixer els musclos. 

Piscifactories: Son piscines on es fan créixer peixos. N’hi ha d’aigua salada i aigua dolça. 

Ostreres: Piscines naturals on s’hi fan créixer ostres. 
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