
Resum            
 
 
L’espai agrari situat a l’entorn de Lleida és una de les superfícies de regadiu 
més extenses de la Península, que s’ha manifestat especialment activa en els 
darrers cinquanta anys. En aquest espai es localitza un terç de la superfície 
espanyola de fruita dolça, del 10 al 15% de la producció d’alfals, i un 
percentatge considerable de la industria ramadera. A l’entorn d’aquestes 
produccions s’han desenvolupat diverses infraestructures, com centrals 
hortofructícoles, fabricació de transformats d’alfals; fàbriques de pinsos 
compostos i escorxadors... 
 
Aquest sistema agrari és la base del sistema econòmic lleidatà, marcat per una 
agricultura existent gràcies a les grans obres hidràuliques que feren possible 
l’arribada de l’aigua. Entre aquestes obres el Canal d’Urgell. 
 
La construcció de qualsevol obra civil produeix una sèrie d’efectes, tant directes 
com indirectes, que actuen com ordenadors del territori. Una ordenació que es 
configura mitjançant les diverses activitats presents en l’estructuració espacial, i 
que és un clar reflex de la resposta del sistema social i econòmic enfront 
aquests canvis produïts per la nova obra. Es tracta doncs del paper de la 
infraestructura i de la forma que intervé en la distribució d’aquestes activitats.  
 
A mode de resum podem afirmar que les conseqüències d’un projecte civil 
actuen de dos formes; per una banda els efectes directes del procés 
d’urbanització, inherent  a l’obra, funcionen com a motor i conformen les 
localitzacions de creixement del territori; en segon lloc, es produeix una 
reestructuració dels sectors econòmics marcada per la creació o variació de 
nuclis productius i consumidors.  
 
Aquest segon efecte és el que modifica de forma més evident el caràcter 
socioeconòmic. El desenvolupament econòmic canvia el territori, produeix un 
dinamisme capaç de variar l’estructuració dels assentaments demogràfics, 
industrials i els seus fluxos. El resultat és una reordenació de l’espai social 
traduïda amb fets com variacions del sistema jeràrquic de municipis, fluxos 
demogràfics i econòmics, atracció d’inversions...  
 
El nostre estudi tracta la influència que tingué la implantació del Canal d’Urgell 
en l’ordenació del territori lleidatà i de quina forma intervingué en l’evolució 
socioeconòmica d’aquesta regió.  
 
 


