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Figura 1.1: Procés constructiu del Canal d’Urgell 
Font: Arxiu Ripoll,J 

 
 
Capítol 1: Naixement del Canal d’Urgell     
        
 
1.1- Història del projecte  
 

 

La construcció d’una gran obra hidràulica que permetés regar la plana de 
Lleida és una idea que es remunta varis segles enrere, quan sorgí la iniciativa 
de fer arribar l’aigua als territoris àrids de ponent per tal de fer d’aquests una 
rica zona agrícola, que pogués abastir d’aliment tot el Principat.  

 
Els  primers antecedents sobre projectes de transformació de regadius a la 

plana de Lleida daten del Segle XIV quan Jaume, comte d’Urgell, envià un dels 
seus servents a Manresa per visitar les obres del canal d’aquesta ciutat. L’elegit 
fou el propi Infant de la cort, que entre 1339 i 1341 es dedicà a estudiar el 
procés constructiu d’aquella obra i les  repercussions que aquesta tindria en el 
territori manresà. Al retornar a l’Urgell explicà tot el projecte al seu superior i 
aquest al 1346 demanà mitjançant un correu als consellers de Manresa, que 
l’enginyer de l’obra, Guillem Catà, es desplacés al seu comtat per realitzar uns 
estudis de viabilitat d’un obra similar. Documents de l’època indiquen que 15 
dies després el mencionat enginyer visità el comtat d’Urgell per realitzar un 
avantprojecte i analitzar els requeriments de la hipotètica obra. No obstant, poc 
després existeix un buit en la documentació oficial i no es coneix la causa del 
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fracàs d’aquest projecte. És per tant el primer intent, documentat,  de crear un 
sistema de reg en les terres de l’Urgell. (Vila, J. 1992) 

 
El següent intent és al segle XVI, quan l’emperador Carles I d’ Espanya 

(1506),  demanà al seu tresorer Martín Juan Franquesa, que estudiés la 
viabilitat de la infraestructura, aquest es desplaçà a la zona per fer un 
reconeixement sobre el terreny. Tot i la realització d’aquest estudi previ al 
projecte i l’ interès dels mandataris per l’obra, la forta agitació política i social 
evità que la idea es portés endavant. (Vila, J. 1992) 

 
Fracassades aquestes temptatives, el país intentà en el segle XVII impulsar 

el projecte, acudint al Govern Municipal de Barcelona. El veí d'Anglesola, en 
Pere Ripoll, encapçalà l'iniciativa i redactà les dues raonades memòries que 
recolzaren la petició. Memòries que descriuen de forma explícita la situació dels 
habitants de l’ Urgell de l’època, a causa del clima i l’aridesa del terreny que els 
obligava a viure en plena misèria, segons l’autor. També raonà el projecte i 
comentà l’impacte econòmic i social d’aquest, que segons ell no es reduiria a la 
zona sinó que afectaria de forma positiva a tot el Principat. (Vila, J. 1992) 

 
És de nou al segle XVIII, quan al 1740 el marquès de Puerto Nuevo, reviu el 

projecte i demanà l’estudi al director general d’enginyers Bernardo Lanas, qui 
per primera vegada incorporà la construcció d’un segon canal auxiliar. Aquest 
també realitzà un estudi exhaustiu de tota la zona regable i recollí informació 
dels projectes anteriors, ja que hi té llargues referències en la seva obra. 
(Mateu J. i Ripoll J. i Vallverdú J. 1996) 

 
Esment especial mereix la intervenció de la Junta de Comerç de Barcelona, 

la qual encarregà diversos projectes en aquest segle, i en el següent, per a la 
construcció del Canal d' Urgell. En aquesta època trobem projectes en els que 
intervingueren els enginyers Tomàs Desprat, Pere Llopart, Joan Cherta, Joan 
Soler i Faneca, i el fill d' aquest, Tomàs Soler, sota la direcció del qual                 
s 'iniciaren, fins i tot, alguns treballs l'any 1817. (Mateu J. i Ripoll J. i Vallverdú 
J. 1996) 

 
Aquests projectes es basaven en el de Bernardo Lanas, incloent-hi 

variacions i noves propostes, com que el canal fos navegable, per poder treure 
així les fruites de les noves terres regables a la resta del país. No obstant, un 
panorama polític molt inestable com el d’aquella època, la revolució francesa i 
més tard les guerres contra Anglaterra,  evitaren que es consumés. 

 
Un clar exemple de la serietat que tingueren aquests estudis fou la 

realització per part de Joan Soler i Faneca d’un projecte de regadiu en les 
terres de l’Urgell, la qualitat i nivell de realització del qual fou tant alta que 
podria haver estat perfectament el definitiu. Prova d’això és el fet que els 
serveis d’intel·ligència de l’exèrcit francès s’apropiaren indegudament d’un 
mapa pertanyent a aquest projecte per realitzar un estudi de les possibilitats 
militars de la plana de Lleida. Aquest mateix projecte va servir de base per 
l’elaboració de l’estudi de Tomàs Soler i Ferrer, el seu fill. (Ripoll, J. 2001) 
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Figura 1.2: Mapa utilitzat per l’exèrcit francès (Any 1810) 

Font: Arxiu Ripoll,J 

 
Al començament del segle XIX (1815-1820) la idea tornà a cobrar impuls i al 

1825, l’arquitecte Antoni Sellés projectà una obra de regadiu, en el que el punt 
de captació d’aigua es trobés als voltants de Ponts, travessés la Serra de 
Montclar i desaigüés al Segre, entre Alfés i Torres de Segre. Aprovat el projecte 
i iniciades les obres al 1829, aquestes es paralitzen al 1833. (Vila, J. 1992) 

 
El darrer intent es realitzà al 1848 quan una empresa privada, de la mà de 

Pere de Andrés i Puigdolleres, rep el privilegi reial per presentar un projecte i 
un pressupost, per més tard rebre la concessió. (Vila, J. 1992) 
 

 
1.2- Construcció del canal - túnel del Montclar 

 

El projecte definitiu del canal fou redactat pels enginyers Pere de Andrés 
Puigdollers i Constantí de Ardanza. 

L' enginyer director de les obres fou el senyor Domènec Cardenal i 
Gandasegui, el qual les inicià en el mateix any de la concessió i les acabà l' any 
1861.  Aquest incorporà modificacions al projecte inicial, com la variació del 
punt d’inici o canviar el traçat per escurçar-lo 2.540 metres  a l’encreuament 
amb la Serra de Montclar. Aquest punt fou el més dificultós en la construcció 
del canal. Per poder fer front a l’ elevat cost econòmic que requeria la 
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perforació del que era una de les obres d’enginyeria més importants de l’època, 
van haver de buscar finançament per aconseguir capital, anunciant-ho fins i tot  
a diaris estrangers europeus. (Vila, J. 1992) 

 
No va ser fins al 1856 amb l’aportació de Carles Tassier, que va valorar de 

forma molt optimista la rendibilitat futura de l’obra, que es reinicià la feina. El 
túnel de Montclar que comença al Km 17,761 i acaba en el 22,686, és l’obra 
d’enginyeria més important de les que es van realitzar durant la construcció del 
Canal d’Urgell. Amb els seus 4.817 metres de longitud, va ser, durant gairebé 
un segle, el túnel més llarg d’Europa, i una obra visitada per enginyers de tot el 
món. Les obres d’execució del túnel van començar el 3 de novembre de 1853 i 
van finalitzar el mes de novembre de 1861. (Renyer, J. 1990) 
 

 
 

Figura 1.3: Secció longitudinal  del projecte final de Pedro Andrés  (Any 1854) 

Font: Reseña de l’obra del Canal de Urgel 

 
El túnel va ser volat a base de pólvora durant vuit anys, i els enderrocs trets 

amb coves, amb mules i presidiaris. En aquesta fase de la construcció del 
canal treballaren 4.681 peons, 977 dels quals eren presidiaris.  

 
La geologia de la muntanya de Montclar és un plegament en què 

l’estratificació horitzontal forma un anticlinal molt acusat en què la frontissa es 
troba en el tram central formant un cor de guix. Es trobaren dos grans 
problemes, en primer lloc la presència d’una bossa d’aigua, que requerí la 
construcció d’un desguàs que vesava un cabal de 20.000 

dia
m3  i la implantació 

d’unes bombes de vapor amb una capacitat de 1.500 
dia

m3 . El segon 

problema fou els constants despreniments que es sofriren durant la perforació. 
Degut a la inestabilitat del terreny, format principalment per argiles, guixos durs 
i sorrenques, que obligaren a realitzar costoses feines de sosteniment. Un 
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exemple d’aquest fet fou la durada d’excavació dels  30 primers metres de 
l’entrada del túnel, que fou de 8 mesos.  (Vila, J. 1992) 

 
El contractista, Carles Tassier, va perdre molts diners ja que se’l va adjudicar 

pensant que costaria 850 ptes. el metre lineal i el cost real va ser de 1.325 ptes, 
amb un cost total de més de 6.200.000 ptes. 

 
En l’actualitat, després de les obres de canalització i revestiment realitzades 

durant els anys setanta, la mina pot ser fàcilment recorreguda. Entrant per la 
boca Nord, anomenada vall Foradada, pot apreciar-se la seva trajectòria 
rectilínia perfecta sortint per la vall dels Coscolls. Lluny, es divisa un punt 
lluminós, que és la sortida a l’altre costat de la serra. La travessa dura 
aproximadament uns 20 minuts. 

 
 

 
 

Figura 1.4: Sortida del túnel de Montclar 

Font: Arxiu Ripoll,  

 

 

1.3- Context socioeconòmic i territorial 
 
 
La zona geogràfica que rega el Canal d’Urgell es troba en una de les planes 

occidentals del Principat, dins de la depressió central catalana. Des de temps 
antics, en documents escrits i en la cultura popular, ja s’observa la idea de què 
l’Urgell pugui ser el graner somiat per Catalunya. No obstant, ni les 
característiques físiques del territori, ni el clima, ni les condicions 
socioeconòmiques dels habitants de les seves terres, permetia que la 



La influència del Canal d’Urgell en l’ordenació del territori Abril 2007  

 6 

producció agrària fos suficient per satisfer la demanda del mercat de Barcelona 
i del Principat. Això, feia indispensable les importacions de territoris estrangers. 

 
El panorama social en el segle XVIII a la plana de l’Urgell estava marcat pels 

següents aspectes: 
 
  -L’estudi dels cadastres de l’època indica una gran desproporció entre el 

nombre de propietaris i el de propietats. El sistema agrari es regia mitjançant un 
sistema oligàrquic que obligava a la resta de propietaris a sobreviure en petits 
minifundis. 

 
 - L’evolució demogràfica que mostren els diferents estudis realitzats, 

indiquen un creixement poc sostingut, sotmès a multitud d’incidències com 
guerres, malalties, epidèmies... 

 
 - L’aspecte socioeconòmic estava caracteritzat per les nombroses 

càrregues fiscals i eclesiàstiques a les que els pagesos estaven obligats a 
pagar. Càrregues que podien reduir la collita a ¼ part.  

 
Tot indica que el model socioeconòmic de la plana de l’Urgell estava basat 

en un sistema agrícola de característiques arcaiques, on la dinàmica de la 
població estava regida per l’acte de la supervivència, fet que impedia qualsevol 
tipus de desenvolupament. (Vila, J. 1992) 

 
No obstant, a gran part de la resta del Principat la situació no era tant 

extrema ni tant endarrerida com a la plana de Lleida, fet que es traduí en un fort 
creixement demogràfic a la segona meitat del segle XVIII.  

 
 

1.4- Geologia i climatologia urgellenca 
 
 
Un breu resum sobre la composició del terreny i el clima en les terres de 

l’Urgell ens servirà per entendre la necessitat de l’aigua com a agent 
desenvolupador. 

 
Morfològicament parlant, l’espai que s’estudia està inclòs dins d’un replà 

d’uns 280 metres d’altitud mitjana que des de Tàrrega s’estén fins al Segre amb 
una pendent molt suau. Un tret important del territori són les depressions 
existents que han aparegut a causa del caràcter endorreic del sòl. Els terrenys 
han estat originats pels dipòsits de sediments lacustres de l’oligocè, al terciari. 
Són abundants els materials argilosos, calcaris i margosos que alternen amb 
estrats de ges.  

 
El tipus de sòl té, per tant, com a característiques bàsiques: 
 
 -La debilitat superficial del terreny, fàcilment erosionable i còmode de 

treballar per part del pagés.  
 



La influència del Canal d’Urgell en l’ordenació del territori Abril 2007  

 7 

 -La impermeabilitat de les margues i les calcàries que originà 
l’emmagatzematge d’aigües. Aquest és l’origen de les llacunes i tolls que tantes 
epidèmies provocaren a la població urgellenca. (Renyer, J. 1990) 

 
Les condicions climàtiques tenien una característica comuna, la uniformitat. 
 
 -Fort contrast tèrmic entre l’estiu i l’hivern: l’amplitud anual supera 

regularment els 20º , màxima de 30º al juliol i mínima de -4º a l’hivern. 
 
 -Forta insolació en èpoques de gran radiació solar. 
  
 -Les precipitacions són poc homogènies, amb un període màxim dins la 

primavera i la tardor (52 mm. al maig i 53 mm. al setembre), un període mínim 
molt curt a l’estiu i una certa estabilitat d’octubre a febrer amb una mitjana 
mensual d’uns 30 mm. La pluviometria anual oscil·la entre 370 i 450 mm. (Vila, 
J. 1992) 

 
Així, a mode de resum podem afirmar que si la composició del terreny 

provocava alguns problemes, no es pot dir que aquesta fos un factor limitador 
del treball agrícola. No passava el mateix amb la climatologia de la Plana, 
marcada per unes característiques que impossibilitaven la implantació d’una 
agricultura rendible i trencaven qualsevol regularitat en la producció. 
 
 
1.5- Ordenació del territori 

 
 
Com ja hem comentat, el fet capital a la Catalunya del segle XVIII, que es 

prolongà posteriorment, fou el fort creixement demogràfic. Aquest fet comportà 
unes necessitats noves que alteraren molt els moviments dinàmics de la 
població dins de l’espai català. Es necessitaren noves terres per a explotar. I 
així, les terres occidentals catalanes, lleidatanes, mig buides, actuaren com a 
zones d’àmplies possibilitats colonitzadores durant la segona meitat del segle 
XVIII. Aquests espais interiors de la Catalunya Nova contribuïren a pal·liar, 
gràcies a l’increment de les activitats agrícoles, les noves necessitats 
alimentàries d’una Catalunya en augment poblacional. 

 
Però abans de l’arribada d’aquests canvis socials i demogràfics, la zona 

d’estudi ja tenia una població autòctona. Aquests habitants havien ocupat el 
territori adaptant-se a les exigències que aquest els obligava per tal de 
subsistir, unes exigències que havien format un paisatge rural propi. 

 
Si per paisatge rural entenem l’organització i configuració de l’espai provocat 

per l’efecte de l’home, el paisatge del territori abans de la construcció del Canal 
d’Urgell estava condicionat per l’activitat econòmica que l’home feia en aprofitar 
l’espai segons les seves necessitats. Dins el sector geogràfic les activitats 
fonamentals al llarg dels temps foren les agrícoles i ramaderes, i això comportà 
una determinada “morfologia espacial”. 
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Els factors que determinaven el paisatge urgellenc són: 
 
 -Les activitats econòmiques predominants (en el nostre cas l’explotació 

agrícola i ramadera). 
 
 -Les característiques físiques (traduïdes en la nostra geografia en una 

plana extensa). 
 
 -Les normes jurídiques donades per l’Administració. 
 
Nombrosos autors assenyalen que el punt clau per definir el poblament rural 

de la plana de l’ Urgell fou la interacció sòl - clima. En efecte, la migradesa de 
les collites, les característiques semi estepàries del sòl i l’ extensa planúria són 
tres factors que avalen la hipòtesis.  (Roca Cabedo, P. 1910) 

 
El tret característic de l’ordenació del territori era l’agrupació de la població 

en nuclis concentrats. El fet de què el clima impossibilités l’agricultura en zones 
aïllades i allunyades dels corrents d’aigua contribuí a la implantació de les 
comunitats al llarg dels pocs rius d’aquesta plana. També ho és que l’existència 
de l’endorreïsme de nombroses llacunes, a causa de la formació geològica del 
sòl, i la salubritat de grans extensions de terres feien difícil la climatització 
dispersa de la població. 

 
Les activitats agrícoles comportaven l’existència d’unitats d’explotació 

individual, anomenades parcel·les, de propietat privada i repartides de forma 
uniforme al llarg del territori, mentre que la ramaderia es realitzava en espais de 
propietat comunal i de gran extensió. Aquests espais s’agrupaven en 
subconjunts anomenats “partides”, que es comunicaven entre sí i amb els 
nuclis mitjançant  camins anomenats carredes. Per tant, en la zona d’estudi, hi 
havia una divisió espacial geomètrica formada des dels elements més petits, 
parcel·les, fins als més extensos, els termes. Paral·lelament, la xarxa viària 
anava des dels camins fins a les grans vies de comunicació, com el camí Reial, 
que unia Barcelona amb Lleida. 

 
Cal dir que existia un efecte d’assentament dispers al voltant dels nuclis 

consolidats provocant l’aparició de multitud d’habitatges aïllats, les torres. La 
causa d’aquest fet es troba en la naturalesa de la xarxa de camins de l’època i 
la forma de distribució dels termes, que per obligacions laborals obligava als 
habitants a assentar-se fora dels nuclis urbans. Aquest fou el tipus d’ordenació 
que perdurà fins l’arribada del Canal d’Urgell. (Renyer, J.1990) 

 
 

1.6- Impactes inicials de la nova infraestructura - canal auxiliar 
 
 
L’obra del canal principal finalitzà l’any 1861 i els canals de distribució el 

1865. No obstant, el funcionament adequat del canal no fou immediat sinó que 
es va desenvolupar de forma progressiva. 
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El primer reg amb aigües del canal el va rebre la finca Tarassó del terme 
d’Agramunt, propietat de Sr. Josep Mestres, el dia 25 de Març de 1862. L’any 
1864 es calculava que la superfície regada sumava 6.500 Hectàrees, vint-i-dos 
anys després, aquest valor pujà fins a 18.400 Ha i al 1883 el canal regava un 
total de 62.716 Ha. (Vila, J. 1992) 

 
 

 
 

Figura 1.5: Fotografia antiga de l’inici del Canal d’Urgell 

Font: Mateu Giral, J 

 
En un principi, la societat constructora tan sols es comprometé a 

subministrar aigua entre setembre i maig per als cultius principals d’aquells 
temps (blat, ordi, civada, sègol...). Després, la construcció del pantà d’ Oliana 
(1959), permeté una  regulació important del riu Segre i, amb això, la del canal, 
la qual cosa assegurà, en gran part, el regadiu durant l’estiu. (Serra i Boldú, 
Valeri .1987)   
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Figura 1.6: Fotografia de la casa de comportes en l’inici del canal 

Font: Fotografia de l’autor 

 
Els impactes inicials més notables foren els relacionats amb l’arribada de 

l’aigua, la qual actuà com un element d’atracció. La plana de l’ Urgell va deixar 
de ser una zona de producció agrícola extensiva, utilitzada pels pastors 
transhumants procedents del Pirineus. Els assentaments humans es van 
consolidar, hi va haver un creixement demogràfic, originat per la immigració de 
part de la població de les zones veïnes, especialment de la regió del Montsec, 
situada al nord de l’ Urgell. 

 
No obstant, aquest procés no fou immediat, sinó que va anar precedit per un 

període d’adaptació al nou context que oferia les possibilitats del Canal 
d’Urgell, que en molts casos tenien aspectes negatius. En una època inicial, la 
falta d’infraestructures complementàries al canal, com poden ser la construcció 
d’un sistema de drenatge, provocà l’expansió de les febres palúdiques. Altres, 
com la salinitat del terreny que, juntament amb la introducció de l’aigua, 
provocava la formació d’un sòl poc productiu o impossible de conrear. Aquest 
fet obligà a introduir determinats cultius per eliminar els excessos de sals de la 
terra. 

 
Es van realitzar nombroses obres sobre el territori, com anivellacions, 

drenatges, sanejaments del sòl i d’altres relacionats amb la redistribució de la 
propietat, com camins... 
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Figura 1.7: Els nou salts a les Borges Blanques. Obra construïda per salvar el fort desnivell del canal 

Font: Fotografia de l’autor 

 
Paral·lelament va haver-hi grans canvis en la feina de l’agricultor. Aquest es 

va haver d’adaptar a la nova agricultura, renovar maquinària i adoptar 
tècniques i cultius de regadiu, desconeguts fins aquell moment. De fet, fins a 
finals del segle XIX, la població de la zona no va poder apreciar els beneficis de 
l’aigua. A principis del segle XX, el cabal d’aportació del canal era inferior al 
previst pel projecte, degut a les infiltracions d’aigua provocat per la falta de 
revestiment. Juntament amb aquest dèficit de subministrament, s’experimentà 
un creixement en els cultius de regadiu com alfals, panís, remolatxa...,que 
provocaren un ràpid creixement en la demanda. (Renyer, J.1990) 

Per tal de solucionar aquesta mancança el 1932 es posà en funcionament el 
canal auxiliar o subcanal. La concessió del canal auxiliar o subcanal per al 
millorament dels recs,  fou otorgada a la SA Canal d'Urgell per Reial Ordre de 
30 d'octubre de 1919 i posteriorment transferida al Sindicat General de Recs 
del Canal d'Urgell. (Vila, J. 1992) 

La idea de crear un subcanal per tal de millorar l’abastiment d’aigua i arribar 
a terrenys on el canal principal no podia arribar, no sorgí paral·lelament als 
problemes provocats per l’entrada en funcionament d’aquest. En una memòria 
subscrita per la Reial Junta de Govern de Catalunya, llegim que l’any 1749 hi 
ha una petició per part de l ’il·lustre Marquès de Puerto Nuevo, regent de la 
Reial Audiència, a Bernad Lama, del Reial Cos d’ Enginyers, per l’elaboració 
d’un nou projecte de canals per l’ Urgell. Ja en aquesta petició sorgí la idea de 
la construcció d’un segon canal o sèquia, que anomenarà de subvenció, la qual 
havia de prendre les aigües del mateix riu Segre. Per mitjà d’aquest segon 
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canal es donaria reg a totes les terres del Baix Urgell, i a tots els pobles 
d’aquella gran comarca. (Renyer, J.1990) 

 
El pressupost total del projecte del canal auxiliar, que era de 14.427.570 

pessetes, fou subvencionat per l’Estat al 40 % i la resta pels regants. Les obres 
s’iniciaren el 4 de Maig de 1929 i l’empresa constructora fou “Constructora 
Bilbaína S.A.”, i el director d’obra fou Carles Valmaña i Fabra.  La inauguració 
es produí al 17 de Juliol de 1932, i actualment  l’obra rega 23.000 hectàrees 

amb un cabal de 8  
s

m3  i una longitud de 77 Kilòmetres. (Vila, J. 1992) 

 
Una altra obra, que com ja hem comentat, ajudà al bon funcionament del 

canal fou el pantà d’Oliana. La construcció d'aquest embassament va permetre 
una certa continuïtat en el subministrament de l'aigua en els mesos d'estiu, 
sense poder assolir, però, el nivell de regulació requerit per satisfer les 
necessitats dels regs en aquest període en els anys secs a muntanya. El primer 
projecte de l'embassament d'Oliana es redactà l'any 1927, assignant la 
regulació del riu Segre amb la doble finalitat d'atendre millor els regadius i 
obtenir energia elèctrica. (Vila, J. 1992) 
 

És, per tant, a la primera meitat del segle quan es consolidà l’agricultura de 
regadiu i els efectes del Canal d’Urgell foren més notables en el territori. 

 
 

1.7- Impactes a llarg termini 
 
 
Després del període d’adaptació i consolidació del Canal d’Urgell viscut al 

final del segle XIX i durant la primera meitat del XX, es pot dir que les 
aportacions de la infraestructura canvien de nivell i ja no afecten solament a 
factors agraris i sociològics. 

 
Aquest canvi es situa cronològicament a la meitat del segle XX i les seves 

causes són de naturalesa variada,  ja sigui com el canvi econòmic que visqué 
el país o el canvi a nivell social. Es pot dir que tots aquests canvis portaren a la 
transformació del sistema agrari i econòmic d’aquesta zona, conduint-la a una 
modernització a tots els nivells i a un ritme molt més accelerat que en altres 
zones del país de característiques similars. 

 
Els factors que possibilitaren aquests canvis estan resumits en mode 

esquemàtic en els següents punts. 

-Acabat el termini de la concessió, el Ministeri d' Obres Públiques va obrir 
expedient per determinar si el Canal d' Urgell havia de revertir a l' Estat, o bé 
als regants, tal com disposava la Llei d' Aigües vigent. El 10 d' agost de 1964 
es resolgué, d' acord amb el dictamen del Consell d' Estat, que els regants d' 
Urgell havien de constituir una Comunitat General que seria titular a perpetuïtat 
de la concessió de l' aprofitament de les aigües i de la totalitat de les obres 
precises per al rec. 
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Aquest fet provocà noves inversions per tal de millorar el funcionament del 
canal. Obres com revestiments, millorar les boques de rec, nous sistemes 
secundaris de distribució... 

-El fort creixement econòmic derivat del nou cultiu de regadiu provocà una 
borsa d’inversions dirigides a empreses més rendibles. Negocis localitzats a 
l’àrea d’influència del canal i amb rendibilitats molt més immediates que 
l’agricultura, com podien ser indústria, construcció, turisme.. 

-Aquesta nova classe d’inversors decideixen posar en venta les terres de 
cultiu, el preu de les quals s’havia multiplicat gràcies a l’arribada de l’aigua, per 
disposar de capital. Aquestes terres passen a mans dels pagesos. 

-Les noves infraestructures creades, ja sigui les de distribució d’aigua com 
les de la xarxa viària, provoquen l’arribada de nous sectors econòmics. Entre 
aquests, alguns d’agraris com la ramaderia i tota la indústria indirecta que 
aquesta comporta, fàbriques de tractament de pinsos o escorxadors. (Junyent i 
Comas, Rosa. 1983) 

 

 

Figura 1.8: Antic salt per generació elèctrica a Arbeca 

Font: Fotografia de l’autor 

 

 


