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Capítol 5: Estat actual de la plana de Lleida     
 
 
En aquest capítol es realitzarà una descripció de l’actual sistema urbà de la 

plana de Lleida. Un sistema que és el resultat d’anys d’evolució i que compta 
amb les seves pròpies lleis de funcionament. Fet que  ens obliga a analitzar el 
dinamisme econòmic i social que manté l’equilibri intern i permet el seu 
desenvolupament. 

 
Un dels trets principals de la xarxa urbana de la zona d’estudi és el marcat 

paper de la capital, la ciutat de Lleida, que actua com a centre del sistema. La 
ciutat de Lleida ha mantingut històricament una importància decisiva en 
l’organització del territori occidental de Catalunya. D’una banda, la feblesa de la 
xarxa urbana d’aquestes comarques interiors, sense cap ciutat que arribés a 
discutir-li el lideratge, ha potenciat el seu paper central. D’altra banda, el 
tradicional caràcter agrari d’aquesta regió ha contribuït també a mantenir la 
primacia de Lleida com a centre d’intercanvi, d’administració i de serveis. 

  
El procés de capitalització de l’agricultura lleidatana ha suposat un canvi 

progressiu en les relacions econòmiques i territorials. Al mateix temps, la 
progressiva industrialització, recolzada en el sector agroalimentari, i el pes cada 
cop més important de l’ocupació en el sector serveis han produït una creixent 
complexitat dels fluxos territorials que ha portat a contemplar aquesta regió 
com un sistema urbà. 

 
 

5.1- Context català 
 
 
L’estructuració de les comarques catalanes distingeix tres nivells de 

desenvolupament en l'espai català. Aquests nivells, que prenen una forma 
concèntrica a partir de Barcelona, corresponen a l' àrea Metropolitana de 
Barcelona, una zona intermèdia força urbanitzada i una àrea interior rural. 

 
Existeixen dos paràmetres principals que defineixen la interrelació entre 

aquests nivells. En primer lloc, unes relacions de tipus centre - perifèria en què 
la Catalunya interior crea plusvàlues absorbides per Barcelona. Les activitats 
més dinàmiques s’instal·len al centre (àrea metropolitana) i expulsen a la 
perifèria (Catalunya interior i altres àrees) les menys rendibles. En segon lloc, 
un procés d'acumulació, tanmateix distorsionat, en què la Catalunya interior es 
beneficia mínimament de la descentralització. 
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Figura 5.1: Esquema de distribució econòmica Catalana 

Font: Primer congrés de geografia Catalana 

 
En el conjunt de Catalunya es compleix el comportament general dels països 

occidentals, on la urbanització i el desenvolupament corresponen a una activitat 
agrícola poc important. Amb algunes excepcions quan parlem dels municipis 
agrícoles de la perifèria catalana.  

 
Si entenem el terme “urbanitzat” com el grau de desenvolupament que obté 

un municipi mesurant paràmetres com els seus serveis públics i privats, 
infraestructures i planejament territorial, entre d’altres, trobem municipis 
agrícoles entre els més «urbanitzats». Com és el cas dels de la plana regada 
entorn de Lleida.   

 
En tot cas cal destacar el fet que l'agricultura apareix com un factor creador 

de riquesa. En aquest sentit, els municipis de la plana central catalana, i 
sobretot de la zona regada, es diferencien dels de les comarques meridionals i 
de l'Ebre per un major potencial d’obtenir riquesa d’origen agrari. 

 
No obstant, aquesta força econòmica amb origen agrícola i que és capaç 

d’actuar com a agent urbanitzador del territori, s’ha de relacionar amb un sector 
productiu més extens si consideréssim l'agricultura corn a activitat 
agroindustrial. La indústria agrària de les terres de Lleida és, com ja hem 
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comentat en capítols anteriors, una part molt important de l’economia lleidatana 
i mou un gran volum de facturació. En aquest darrer sentit l'agricultura de la 
zona regada de Lleida seria un factor d'«urbanització». (Actes del Primer 
Congrés Català de Geografia) 

 
 

5.2- Funcionament regió funcional Lleida 
 
 
La regió funcional està marcada per una clara jerarquització en els seus 

municipis. El seu funcionament és basa en un lloc central, la ciutat de Lleida, 
que actua com a centre, en quasi tots els aspectes, sobre una sèrie de 
subsistemes menors entre els que existeix una interrelació evident. 
 

 
 

Figura 5.2: Estructuració regió funcional Lleida 

Font: Vilagrasa Ibars , J 
 

El mapa marca el conjunt d’anàlisis realitzades donant una imatge global de 
la regió funcional de  Lleida. Les diferents característiques mostren els 
següents elements: 

 
1) En primer lloc, una estructura dual present en els comportaments 

de tots els indicadors que assenyalen una franja “densa” i “activa” que 
coincideix, alhora, amb l’espai regat de la plana de Lleida i amb 
l’estructura bàsica de les comunicacions.  

 
2) Una jerarquia territorial on, en tots els indicadors, hi destaca la 

ciutat de Lleida. Aquesta en termes absoluts concentra el 40 % i el 60 %, 
segons l’indicador del qual es tracti, de la població i de l’activitat 
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econòmica i immobiliària. Una concentració molt acusada de l’activitat a 
la capital, en consonància amb el seu pes demogràfic i la seva atracció 
com a mercat (47 % dels IAEs, 60 % dels llocs de treball localitzats). 

 
3) En un segon nivell cal destacar els nuclis de Balaguer i 

Mollerussa. Ambdós mostren un cert dinamisme demogràfic i econòmic 
de vocacions industrials i terciàries, i que dibuixen àrees d’influència 
rellevant, en el cas de Mollerussa donant cohesió a una àrea de potència 
gran quan a la localització d’activitats. 

 
4) Un tercer nivell són els nuclis radials que afloren com a centres 

d’àrees laborals: Artesa de Segre, Ponts, Agramunt, Bellpuig..... 
 

5) Tots els nuclis de primer i segon nivell tenen corones d’activitat 
industrial remarcable. 

 
6) El triangle format per Lleida, Balaguer i Tàrrega. Aquest triangle, 

que coincideix amb una bona part de l’àrea regada de la regió, és on s’hi 
localitzen un nombre més elevat d’activitats industrials. Aquest triangle 
enllaça amb la regió funcional de Tàrrega, Cervera i Guissona a través 
de la ròtula formada per Agramunt i Bellpuig d’Urgell. 

 
7) Els municipis amb menys activitats es troben al nord i al sud de 

l’àrea, concretament les zones més allunyades del viari principal. 
 

 
Aquesta xarxa urbana està recolzada en la proximitat dels nuclis jeràrquics 

superiors, a l’estructura de comunicacions principals que uneixen aquests 
nuclis entre ells i a l’estructura de la xarxa menor que travessa l’àrea, formada 
per carreteres d’amplades modestes però afavorides per una topografia plana 
que permet una gran capil·laritat cap a les principals vies de comunicació. 
(Vilagrasa Ibars , J. 2001) 

 
 

5.3- Economia 
 
 
Parlar de l’economia lleidatana passa indubtablement pel sector primari, ja 

que aquest ocupa de forma clara un dels principals llocs en volum de producció 
de capital. No obstant, el sector primari ha sofert un procés de transformació 
per donar lloc a una creixent indústria agroalimentària amb una gran 
especialització i productivitat. Una indústria que ha disparat el sector secundari 
lleidatà en zones allunyades de la capital i ha creat un dinamisme i 
desenvolupament regional. 

 
El sector agrari a Catalunya està clarament orientat cap a les activitats 

ramaderes intensives. La superfície agrària a Catalunya representa el 35% de 
la superfície total. El nombre d’explotacions agràries l’any 1995 va ser de 
71.000 i la seva grandària mitjana de 15,5 ha. A Catalunya predomina una 
agricultura de tipus industrial subordinada a la indústria agroalimentària i a les 
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exigències del mercat. Actualment el sector agrari té una escassa importància 
econòmica dins de l’economia catalana, solament representa un 1,9% del PIB 
català. (Anuari Caixa Catalunya) 

 
Lleida és la província catalana que més contribueix a la producció agrària 

final, amb el 39,11 % del total català. Malgrat això s’observa que el sector 
agrari té un pes decreixent a l’economia lleidatana, tant en PIB com en població 
ocupada. No hi ha hagut una veritable industrialització a les comarques de 
Lleida, l’economia s’ha terciaritzat sense que s’hagi industrialitzat prèviament. 
La meitat de la producció industrial es dóna a la comarca del Segrià, 
concentrada en la ciutat de Lleida i als polígons dels municipis propers en la 
A2. Es produeix una certa diversificació de l’activitat, els subsectors més 
importants són els dels productes alimentaris, begudes, tabac i la relacionada 
amb la producció de maquinària agrícola. 

 
Una bona part de les indústries més grans són d’iniciativa forana: MAI, San 

Miguel...El pes de les multinacionals no és gaire significatiu en aquests nivells: 
segons l’informe del CIDEM, només hi ha deu empreses lleidatanes que 
facturin més de 60 milions d’euros. La majoria són del sector agroalimentari, 
menys ROS ROCA. (Brunet, J.M. 1980) 

 
Existeix una clara especialització en activitats productives però sense entrar 

en el control i la comercialització del producte. Aquesta és una característica 
molt generalitzada de la indústria implantada en el medi rural. 

 
Per analitzar la distribució sectorial de la indústria instal·lada a la regió de 

Lleida, utilitzem el coeficient d'especialització, que compara els percentatges de 
participació dels diferents sectors a la indústria regional amb els corresponents 
al conjunt de Catalunya. Quan el coeficient s'atansa a 0 indica que la distribució 
sectorial de la regió s'assembla a la del conjunt català, la qual cosa denota una 
diversificació industrial important, semblant almenys a la de Catalunya, mentre 
que com més s'atansa el coeficient a 1, més gran és la divergència respecte de 
la indústria catalana i previsiblement més gran l'especialització en sectors molt 
concrets.  
 

Sector 
Regió 
Lleida Catalunya Diferència 

extractiu 1,4 0,3 1,1 
alimentació 33 8,5 24,5 
tèxtil 19,7 23,7 -4 
fusta 4 4,4 -0,4 
paper 6,9 6,6 0,3 
química 2,7 13,5 -10,8 
metall 21,5 34,4 -12,9 
material construcció 6,8 4,7 2,1 
energia 3,8 2,9 0,9 
altres 0,2 1 -0,8 

 
Taula 5.1: Distribució sectorial de la indústria lleidatana 

Font: Anuari Caixa Catalunya 
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El coeficient d'especialització de la regió de Lleida és de 0,28, la qual  cosa 
indica un grau de diversificació sectorial important, però al mateix temps unes 
diferències grans respecte al conjunt de la indústria catalana. (Anuari Caixa 
Catalunya) 

 
 

5.4- Transports 
 
 

5.4.1- Xarxa viària 
 
La xarxa bàsica de les comunicacions per carretera ve constituïda per dos 

elements. D’una banda, els eixos que travessen la regió en direcció Est-Oest 
(principalment, l’autovia A2, l’antiga carretera NII i l’autopista AP-2) i d’una altra, 
l’estructura radial de la xarxa de carreteres que aboca a la ciutat de Lleida. 

 
a) L’antiga carretera NII, d’importància en alguns trams com a 

element connector entre municipis i com a catalitzador de l’activitat 
econòmica. Especialment remarcable és el seu paper connector entre 
Fraga i Lleida, així com les poblacions properes a Mollerussa. 

 
b) Autovia A2 entre Soses i Tàrrega i que inclou la variant de Lleida, i 

que, des del seu funcionament ha aproximat de forma més notable les 
poblacions més properes a la via del Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell. 

 
c) Autopista AP-2, amb la influència més dèbil però amb sortides a 

Fraga, Soses, Lleida...que poden potenciar una certa activitat en els 
llocs esmentats. 

  
L’anàlisi dels aforaments de les principals carreteres mostra la concentració 

de la mobilitat a Lleida, Balaguer i Mollerussa, però també apunta la 
importància de fluxos entre la C-1313, la C-148 i l’autovia A2, des d’on es 
penetra a la xarxa de carreteres de menor nivell que connecta els nuclis petits 
del triangle de dinamisme industrial abans explicat. 

 
Estructura radial sobre la ciutat de Lleida. 
 

a) la N-240, entre Pamplona i Tarragona, i amb un paper molt 
notable en l’enllaç dels municipis de la Franja amb Lleida i el conjunt de 
la regió i també en l’articulació de les garrigues nord. 

 
b) N-230 de la Vall d’Aran a Tortosa, amb un paper rellevant per als 

municipis del Segrià nord. 
 

c) C-1313, des de Lleida cap a la seu d’Urgell i Andorra. 
 
L’esmentada estructura radial a l’entorn de Lleida s’ha vist modificada en 

part per a tota l’àrea nord de l’àrea d’influència de Lleida amb la posta en 
funcionament de la variant, A2, al donar-l’hi una configuració radial - 
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concèntrica que permet moure’s entre els diversos municipis sense entrar al 
nucli urbà de la capital. 

 
El viari provincial, d’uns 410.000 Km acaba d’articular la regió. Una de les 

seves característiques és l’accentuació dels sistema viari radial cap a la ciutat 
de Lleida i cap als altres nuclis de segon nivell i rodals. A Mollerussa, amb el 
viari orientat a Torregrossa, Puiggròs, Linyola... (Vilagrasa Ibars , J. 2001) 

 
5.4.2- Trànsit 

 
La càrrega que suporta el sistema viari s’ha establert a partir de les 

Intensitats Mitjanies Diàries (IMD) disponibles a les principals carreteres de 
l’àrea. 

 
L’eix de l’autovia A2 és el que suporta un trànsit més intens.  La confluència 

de trànsit a la ciutat de Lleida es veu representat en els següents aforaments 
de les carreteres radials. A la N-240, a l’alçada d’Alpicat , 14.401 vehicles, a la 
C-230 a l’alçada de Torrefarrera, 11.391 vehicles, a la C-1313 un valor de 
6.941, a l’enllaç a l’autopista de 8.657, cap a Artesa de Lleida de 4.416 i a la N-
240 després de les Borges Blanques, 5.009. Tot plegat suposa uns fluxos de 
50.000 vehicles d’IMD. 

 
Altres punts de confluència de trànsit intens són: 
 

- Balaguer, en la confluència entre la C-1313 i la C-148 (Tàrrega-
Alfarràs), el ramal de C-147 cap al Pallars, i la L-909 cap a l’Àger. 
La suma d’ IMD és de 18.000. 

 
- A Mollerussa tenim 7.686 de l’estació d’aforament de Miralcamp. 

 
A banda del paper nodal de Lleida i de les ciutats de segon nivell com 

Balaguer, Mollerussa, Borges Blanques..., les intensitats de trànsit a la regió 
funcional de Lleida mostren un àrea de forta mobilitat. Aquesta ve representada  
pel triangle format per Lleida-Tàrrega per l’autovia A2, Tàrrega-Balaguer per la 
C-148 (amb uns 6.000 vehicles d’IMD) i Balaguer-Lleida, per la C-1313 ( amb 
uns 7.000 vehicles d’IMD). 

 
Per l’interior d’aquest triangle hi ha un conjunt de carreteres de la diputació, 

de les que no tenim dades d’IMD però que considerem d’ intensitat 
considerable, sobretot per servir de nexe entre els diferents municipis del Pla 
d’Urgell amb alguns de la Noguera i de l’Urgell, coincidint amb les poblacions 
que tenen més llocs de treball actiu i especialitzats en la indústria. Aquesta 
xarxa de segon ordre recolza la funcionalitat en les característiques físiques del 
territori. (Vilagrasa Ibars , J. 2001) 
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Figura 5.3: IMD en les carreteres de la plana de Lleida 

Font : Diputació de Lleida 

 
5.5- Dinàmica demogràfica 

 
 
La dinàmica demogràfica d’una regió és un reflex de diferents aspectes 

socials, econòmics i culturals d’una determinada població. Estudiant de forma 
precisa, paràmetres com  la distribució dels assentaments en el territori, els 
viatges per motiu laboral o la intensitat mitjana diària de les vies de 
comunicació, entre d’altres, es pot realitzar una descripció de l’ordenació 
territorial.  

 
Una ordenació fortament influenciada per dos paràmetres com són la 

localització de les activitats econòmiques i les vies de comunicació de la zona 
d’estudi. 
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5.5.1- Context català 

 
El tret característic de l’evolució moderna de la població catalana és, fins als 

anys 70, un creixement constant marcat per la concentració d’habitants  en les 
principals ciutats. Dinàmica que es trenca en els anys 80, quan per diversos 
motius hi ha un canvi de tendència en la distribució demogràfica catalana. 

 
Així, entre 1986 i 1996  únicament els municipis inferiors a 2.000 habitants 

han mantingut un estancament paral·lel al del conjunt de Catalunya. En la 
resta, per contra, s’ha produït una forta polarització. D’una banda, en les ciutats 
de més de 100.000 habitants, no només s’han aturat els forts creixements 
d’anys anteriors sinó que, a partir de 1991, s’han començat a produir pèrdues 
significatives de població. Tot i això, cal tenir present que aquest fenomen —
iniciat en els anys vuitanta en l’àrea metropolitana de Barcelona— en les 
darrers anys ha començat a ser comú a gairebé tot el territori català. (Palacio, 
G. 1998). 

 
Es tracta doncs del procés de transformació de la ciutat compacta i densa 

cap a les grans àrees metropolitanes.  La tendència iniciada al segle passat de 
concentració demogràfica en els grans nuclis, doncs, s’ha capgirat. La 
tradicional migració del món rural cap a l’urbà ha estat substituïda, en els 
darrers anys, per un procés que sovint s’ha descrit com a desurbanització, però 
que obeeix a uns canvis més profunds i complexos en l’ús social del territori 
que porten cap a aquest hàbits. (Palacio, G. 1998). 

 
En general, doncs, estem assistint a una profunda transformació en la 

utilització del territori afavorit, tant pel canvi d’hàbits com per les majors 
facilitats que ofereixen les comunicacions. 

 
Existeixen vàries teories que intenten explicar les causes que provoquen 

aquest procés urbanístic. A mode de resum hi ha dos grans escoles; d’una 
banda el model rupturista que exposa aquest fet com un canvi de cicle urbà 
motivat per les noves lògiques locacionals de l’activitat productiva i la 
transformació de l’espai urbà; en segon lloc, el model continuista, pel qual 
només es tracta únicament d’un canvi d’escala dels processos d’urbanització 
en el qual les tendències descentralitzadores estan vinculades a les 
transformacions de l’estructura urbana i a la tecnologia. (Castañer, M. 1994) 

 
Els urbanistes nord-americans encunyaren el terme “counterurbanization” 

per designar la pèrdua que es començava a observar en els centres urbans en 
favor de les àrees metropolitanes. (Castañer, M. 1994) 

 
La idea de què els habitants de poc nivell adquisitiu eren els desplaçats del 

centre de la ciutat cap a la perifèria ha quedat obsoleta. Ara amb la difusió i la 
millora de les infraestructures de transport —factor bàsic en la dispersió 
urbana— són les famílies de rendes mitjanes i altes les que es traslladen a 
viure a les àrees suburbanes. Així doncs, actualment s’està produint en tot el 
món occidental una convergència cap al model únic de ciutat dispersa que, 
especialment en els països mediterranis, està conduint a una reorganització del 
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territori, a un desbordament dels límits administratius tradicionals de la ciutat i a 
un increment dels fluxos, com a conseqüència de l’expansió de l’espai de vida 
quotidiana de la societat. (Castañer, M. 1994) 

 
És en l’àrea metropolitana de Barcelona on els efectes d’aquest procés 

urbanístic són més evidents. Però, encara que amb matisos diferents, aquests 
mateixos canvis s’estan produint en altres àrees urbanes catalanes. 

 
5.5.2- Lleida 

 
En el cas de l’àrea de Lleida no podem parlar d’un procés de dispersió 

urbanístic al voltant de la capital d’una forma tant clara com en el cas de 
Barcelona o altres grans àrees metropolitanes de Catalunya. En la nostra zona 
d’estudi no existeix una difusió demogràfica de la ciutat cap a l’extraradi de 
forma tant exagerada com en la resta de Catalunya. 

 
No obstant, com veurem a continuació, en els darrers anys s’ha produït una 

sèrie de canvis en la regió funcional de Lleida que han provocat un augment 
d’interrelació entre els municipis que la conformen. Una interrelació que ha 
transformat el que antigament era la capital, Lleida, i un nombre de petits 
pobles que només tenien una feble relació administrativa amb aquesta, amb 
una autèntica àrea metropolitana de municipis.  

 
L’indicador que reflexa de forma més fiable la difusió del territori és la 

mobilitat per motius de treball, aquest ha estat un dels indicadors més utilitzats 
per a analitzar els canvis territorials que s’estan produint a Catalunya en els 
darrers anys. L’origen agrari de l’economia lleidatana comporta unes 
característiques socials i culturals que marquen clares diferències entre aquest 
territori i la resta de Catalunya. D’una banda, el fort pes del sector agrari ha 
condicionat de forma important el comportament territorial de la població. No 
obstant, aquestes característiques rurals comporten un predomini de municipis 
amb població escassa i una xarxa urbana feble en la qual el pes de la ciutat de 
Lleida s’ha mostrat sempre determinant. (Riera, Pilar. 1989) 

 
És en aquest grup de municipis on s’ha recolzat el procés de difusió que ha 

sofert la ciutat de Lleida en els últims anys. Aquesta àmplia àrea d’influència 
difusa de Lleida ha anat adquirint una major articulació i complexitat com a 
conseqüència de la interrelació cada cop més gran dels fluxos espacials. La 
reducció de la població agrària i l’evolució progressiva cap a una economia 
industrial i de serveis ha incrementat la mobilitat de la població. 

 
La causa principal, tant de l’escassa mobilitat inicial com del fort augment 

dels darrers anys, cal cercar-la en el comportament de la població agrària. 
D’una banda, per les característiques del seu treball, els ocupats agraris 
mostren, com veurem, una mobilitat molt inferior a la del conjunt de la societat. 
La forta presència d’ocupats agraris en aquests municipis redueix, doncs, els 
fluxos laborals. De l’altra, però, en els darrers anys s’ha produït una forta 
davallada dels actius agraris (fonamentalment produïda per les jubilacions d’un 
col·lectiu molt envellit). Així, mentre que a Catalunya la població ocupada en 
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l’agricultura l’any 1986 era del 4,9 % i el 1996 del 3,2 %, a la província de 
Lleida ha passat en el mateix període del 24,7 % al 15,8 %. (Llop, J.M. 1996) 

 
En primer lloc, pel que fa als sectors d’activitat, els ocupats agraris són, 

evidentment, els que menys es desplacen: aproximadament el 88 % 
d’agricultors, tant de l’àrea com de la corona, treballen en el mateix municipi 
que resideixen (una proporció superior al conjunt de Catalunya). En canvi, la 
resta de sectors presenten una mobilitat molt elevada. A Catalunya, els 
treballadors industrials són els que més es desplacen a un altre municipi (prop 
del 50 %). En canvi, a la corona de Lleida, són els ocupats del sector serveis 
els que més es desplacen. (Llop, J.M. 1996) 
 

 
 

Figura 5.4: Mobilitat laboral per sectors d’activitat 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Per tant aquesta davallada que ha sofert la plana de Lleida amb el nombre 

d’ocupats en el sector primari lligada amb l’augment d’ocupació en el sector 
industrial i serveis, ha provocat l’augment de relacions funcionals entre els 
municipis i la capital.  

 
Una nova relació que no solament representa l’emigració de la ciutat de 

Lleida cap a les poblacions veïnes en busca de sòl més barat o major qualitat 
de vida, sinó també un flux de mercaderies, mà d’obra i mercat laboral entre els 
diferents nodes d’aquesta nova xarxa urbanística.  Com s’observa en el gràfic 
existeix un gran nombre de municipis que tenen Lleida com a primer o segon 
destí de mercat laboral.  En el cas dels municipis de muntanya aquest 
paràmetre agafa un significat diferent, ja que per la seva economia bàsicament 
de serveis, el seu mercat laboral està influenciat per Barcelona. 

 
S’observa també la connexió entre els municipis principals de la plana de 

Lleida, entre els quals destaquen el grups Lleida, Balaguer, Mollerussa i 
Guissona, Tàrrega, Cervera, on hi ha un gran moviment intern.  
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Figura 5.5: Esquema de desplaçaments per mobilitat laboral 

Font: DTOP 

 
 
5.5.3- Conclusions del capítol 

 
Els canvis en la dinàmica econòmica de la regió de Lleida han provocat un 

augment en la mobilitat de la seva xarxa urbana, modificant el caràcter central 
de la capital i fent possible que tot el seu territori actuï com una autèntica regió 
metropolitana. Una regió que permet una dispersió residencial i econòmica al 
llarg dels assentaments existents. 

 
Un procés que, de moment, està fugint del creixement en taca d’oli i, per 

contra, es basa en els petits nuclis rurals consolidats situats prop de Lleida. 
Aquesta urbanització del territori, però, representa anar cap una estructuració 
del territori com a una única ciutat funcional, de dimensions molt superiors a les 
de la ciutat tradicional. Una nova realitat davant la qual els límits administratius 
vigents comencen a quedar obsolets, i que reclama un canvi d’escala en la 
planificació territorial i un canvi en les estructures vigents que el facin possible. 

 
Però una anàlisi més detallada demostra que aquesta menor mobilitat deriva 

de la pervivència d’una estructura social i econòmica dual en l’àrea de Lleida. 
D’una banda, tenim la presència d’una elevada proporció d’ocupats en el sector 
primari, amb una estructura de petites empreses familiars sense assalariats, 
que suposa un important fre a la mobilitat i que fa baixar les xifres globals. 
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Però, de l’altra, els treballadors en altres sectors (especialment serveis) i, en 
general, la població assalariada, presenta uns índexs de mobilitat similars als 
de Catalunya. 


