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Capítol 8: Conclusions         
 
 

La construcció del Canal d’Urgell fou el resultat d’una iniciativa dels 
pobladors de la plana de l’Urgell. Una proposta que es venia gestant des de 
segles abans de la seva materialització. La idea de transformar les terres semi 
àrides en terres de regadiu mitjançant una gran infraestructura hidràulica ja 
sorgí entre els agricultors urgellencs molt abans dels primers projectes dels 
segle XIV; però no va ser fins l'interès de la classe dominant catalana que 
s’assolí. Un interès motivat per les expectatives econòmiques que una 
agricultura de regadiu podria aportar a les terres de la plana de l’Urgell. 

 
Per tant podem afirmar que el Canal d’Urgell va ser creat amb una mentalitat 

d’empresa, amb l’objectiu d’obtenir els màxims beneficis econòmics del comerç 
dels nous productes agraris i la plusvàlua que el nou sistema de reg donava a 
les terres. D’altra banda, la nova obra tingué uns efectes que sobrepassaren la 
mera escala econòmica i transformaren la plana de Lleida a nivell social i 
organitzatiu, formant les bases que en un futur serien el motor de creixement 
de la regió. 

 
Com hem vist al llarg de la tesina, els canvis més importants i evidents, tot i 

que al principi hi hagué una etapa d’adaptació, foren els relacionats amb la 
transformació de l’agricultura. L’arribada d’un sistema de regadiu modern 
permeté una evolució agrària sense precedents a la zona, una evolució que 
augmentà la producció dels cultius ja existents abans del canal i va fer viable la 
introducció de noves varietats més rendibles. Podem dir que aquestes 
conseqüències foren fruit de la relació causa - efecte de la implantació del 
Canal d’Urgell. Tot i que pogueren variar en la precisió cronològica o magnitud 
del seu efecte, ja foren previstes pels inversors capitalistes del projecte. Els 
mateixos que en el seu moment ja deixaren constància de què la construcció 
del canal no era un producte aïllat sinó un pla de millora del Principat; sabien 
que pel correcte funcionament d’aquest pla era necessari l’execució d’altres 
iniciatives, com la creació d’una xarxa de transports eficaç per tal de permetre 
un bon comerç dels productes.         

 
No podem concloure, a pesar d’aquesta evident relació, que els efectes del 

Canal d’Urgell foren els agents creadors del sistema de comunicacions de la 
plana de Lleida. El desenvolupament de la seva xarxa de connexions fou el 
desenllaç de diferents aspectes socials, econòmics o polítics, els quals no 
guardaven relació directa amb el canal. No obstant, podem afirmar que les 
conseqüències derivades de l’arribada de l’aigua tingueren una funció 
modificadora de les característiques d’aquesta estructura. Arran de la nova 
economia de regadiu els diferents nuclis productors de la regió foren capaços 
de crear valor afegit, fet que marcà una nova ordenació del territori. 

 
Actualment, la zona regada pel Canal d’Urgell és un dels territoris agrícoles 

amb major producció de l’estat. El pobre i arcaic sistema rural d’abans del canal 
s’ha transformat en una agricultura moderna i amb constant desenvolupament, 
recolzada per una potent indústria agroalimentària  que funciona com a base 
del sistema industrial lleidatà. Un sistema econòmic que ha creat una regió 
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funcional amb unes característiques particulars. El sector terciari i la indústria 
no agroalimentària està concentrat a Lleida, capital de província i ciutat d’ordre 
superior amb més de 100.000 habitants, i el sector primari i gran part de la 
indústria agroalimentària es distribueix a la resta de la zona regada en 
subconjunts com el de Mollerussa o Balaguer.  

 
Aquesta distribució econòmica ha comportat un organització del territori 

marcada per la centralització dels serveis a la capital i el caràcter agrícola en 
els municipis del seu voltant. D’altra banda, el dinamisme de l’agricultura 
moderna és un autèntic propulsor de canvis en l’estructuració territorial. 
Actualment la regió de Lleida està sofrint una reordenació del seu funcionament 
recolzada en aquests municipis d’economia agroalimentària. L’augment dels 
fluxos demogràfics o materials entre les poblacions de la plana de Lleida i la 
mateixa Lleida estan solidificant la creació d’una àrea metropolitana d’una gran 
mobilitat interna.  

 
Però si l’agricultura de regadiu que aportà el canal fou el que possibilità el 

canvi econòmic, que posteriorment tingué la societat de la plana de Lleida, 
d’altres factors jugaren un paper molt important en la consolidació d’aquest 
procés. El més destacat va ser l’evolució de la xarxa de comunicacions, la qual 
permeté una eficient comercialització dels nous productes. Ja hem parlat com 
la nova economia agrícola nascuda arran  del Canal d’Urgell tingué la força per 
modificar aquesta xarxa. Algun exemple d’aquest fet fou el canvi de traçat  de 
la via Lleida - Barcelona o la creació de noves estacions per tal d’agilitzar el 
comerç. No obstant, el sistema de comunicacions seguí un desenvolupament 
paral·lel al del canal motivat per molts més aspectes, aquest desenvolupament 
comptava amb un poder estructurador del territori; els municipis amb una bona 
xarxa de comunicacions tenien una comercialització més eficient que els menys 
comunicats. En aquests municipis el desenvolupament econòmic fou molt més 
eficient i per tant tingueren un creixement més accelerat. 

 
La xarxa de comunicacions catalana és el resultat de molts anys d’evolució i 

en la seva formació intervingueren diverses institucions de les diferents 
administracions i inversors privats. En el cas de la plana de Lleida es pot 
diferenciar dos grans modes de transport; en primer lloc el ferrocarril que arribà 
a la capital el 1854 de la mà del Senyor Girona – el principal capitalista i 
promotor del Canal d’Urgell- i que suposà una autèntica revolució; en segon 
lloc la xarxa de carreteres. Aquesta darrera seguí una evolució diferent a la de 
la resta de Catalunya i actualment compta amb una configuració amb alguns 
aspectes singulars. 

 
Observant la present xarxa de carreteres que connecta els municipis de la 

plana de Lleida s’extrau la diferenciació de dos viaris diferents; en un primer 
lloc el viari que enllaça les poblacions principals com Lleida, Balaguer o 
Mollerussa i també cobreix les grans rutes de pas com l’autovia Madrid – 
Barcelona; en un segon esglaó una sèrie de carreteres, de menor qualitat i 
exigències tècniques, que intercomunica els municipis d’ordre inferior i els 
uneix amb la xarxa principal. Es tracta doncs d’una distinció en un canvi 
d’escala dins del mateix sistema, un fet que de forma general es repeteix en 
totes les xarxes. No obstant, si estudiem més a fons aquesta xarxa secundària 
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s’aprecia que compta amb molta menys connectivitat que les xarxes locals de 
la resta de Catalunya. 

 
Aquesta circumstància  es deu al procés de formació del seu teixit; mentre el 

viari principal seguí les mateixes pautes que a la resta de Catalunya, el viari 
local tingué com objectiu primari connectar els municipis amb les carreteres 
principals  i deixà de banda la funció d’interconnectar els nodes de forma 
eficient. Aquesta segona funció era complida per la xarxa de camins 
tradicionals, que gràcies a la suau orografia de la plana tenia una forta 
connectivitat. El resultat, la concentració de serveis en les ciutats de primer 
ordre amb un gran dinamisme entre elles i la producció als municipis inferiors. 
Aquests darrers solament  comptaven amb fluxos d’entrada i sortida cap als 
centres consumidors. Tot i que, com s’ha comentat anteriorment, en els darrers 
anys aquesta organització territorial ha anat canviant gràcies a l’especialització 
de la producció agrària, aquest és un clar exemple del paper fixador de les 
xarxes de transport sobre el territori. 

 
En aquest sentit, podem afirmar que la transformació de l’agricultura gràcies 

al Canal d’Urgell i la formació de la xarxa de transports han estat els principals 
agents configuradors de l’actual organització de la regió funcional de Lleida. La 
nova agricultura aportà la possibilitat de crear un nou sistema productiu i 
modificà el sistema econòmic; la xarxa de comunicacions actuà com a 
ordenadora d’aquest nou territori. 

 
A mode de resum, el següent esquema mostra les principals conclusions 

extretes al llarg de la realització del cos de la tesina: 
 

- L’arribada del sistema de reg a les terres de Lleida va ser el motor 
que possibilità el canvi d’una agricultura arcaica, basada en l’explotació 
extensiva dels productes de secà, a un sistema de producció agrari 
modern, on els farratges i la fruita han configurat una de les majors 
zones agrícoles d’Espanya. Aquest canvi agrícola no fou immediat sinó 
de forma paral·lela al procés evolutiu del propi canal. 

 
- El naixement del projecte del canal fou possible gràcies al capital 

d’una burgesia catalana emprenedora, que de la mà de la família Girona, 
ja introduí el Canal d’Urgell en un pla de millora del Principat que entre 
d’altres iniciatives realitzà la millora de les infraestructures catalanes per 
tal d'agilitzar el comerç dels nous productes. 

 
- Existeix una clara interrelació entre les etapes evolutives del 

Canal d'Urgell i el desenvolupament demogràfic de la plana de Lleida. El 
resultat final ha concentrat el creixement de població en les zones 
regades mentre que els municipis de secà han perdut habitants. 

 
- L'evolució de la xarxa de comunicacions de la plana de Lleida ha 

creat una bon sistema de comunicacions entre els municipis principals i 
ha deixat de banda la connectivitat de la xarxa local; les deficiències 
d’aquesta darrera han estat cobertes, en part, per la preexistència d’una 
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xarxa de camins tradicionals de gran eficiència i que s’ha mantingut 
sense variacions des de la construcció del canal. 

 
- L'evolució de la xarxa de transports ha afavorit els municipis de la 

zona més regada i ha configurat l'actual ordenació del territori. 
 

- Actualment el funcionament de la regió es resumeix en el paper 
de la ciutat de Lleida com a centre administratiu, d'oferta de serveis i 
concentració d'indústria no agrària i la resta del territori està ocupat per 
subconjunts amb indústria agroalimentària  situats en el triangle Lleida -
Balaguer – Tàrrega, que coincideix amb la zona més regada i amb millor 
accessibilitat.   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


