
Objectius            
 
 
La raó principal d’aquesta tesina és realitzar un estudi de com la construcció 
del Canal d’Urgell ha marcat l’ordenació territorial a la plana de Lleida. 
 
Es tracta doncs d’analitzar els efectes de la nova agricultura de regadiu, per fer-
ho, en primer lloc s’haurà de distingir aquests efectes i mesurar la magnitud del 
seu impacte. En segona instància s’observarà el reflex sobre l’estructuració 
territorial i s’intentarà descriure de quina forma les conseqüències del Canal 
d’Urgell han marcat l’evolució d’aquest procés d’ordenació. 
 
Per tal de entendre més clarament aquests conceptes una part del treball 
descriurà l’actual funcionament de la regió de Lleida i la seva estructuració 
econòmica i social. Veient el present dinamisme d’aquesta àrea serà més fàcil 
apreciar en quin percentatge la nova agricultura marcà el seu procés de 
formació. 
 
D’altra banda, tenint en compte que la implantació del canal no va ser un acte 
instantani sinó que fou fruit d’anys d’evolució al llarg de diferents etapes, 
s’intentarà extreure quins eren els efectes principals de l’obra en cada una 
d’aquestes divisions cronològiques. D’aquesta forma es podrà relacionar de 
forma paral·lela amb els diferents canvis soferts en els períodes cronològics i 
apreciar si existeix una relació de causa directa. 
 
En general, el treball emmarcarà  els objectius anteriorment esmentats, no 
obstant, no es pot deixar de banda altres interessos relacionats amb el tema 
d’estudi; conscients que el Canal d’Urgell no ha estat l’únic causant de la 
formació i estructuració territorial a la plana de Lleida, intentarem comentar 
quins han estat els aspectes que l’han acompanyat en aquest treball. És 
evident, per exemple, que l’arribada del sistema de reg no hagués modificat de 
forma tant clara el sistema econòmic si no hagués estat acompanyat per un 
xarxa de comunicacions eficient que permetés la seva comercialització.  
 
En conclusió, aquesta tesina és un intent de mesurar l’aportació d’ una obra 
hidràulica en la formació d’un territori, en tots els seus aspectes, ja sigui social, 
urbà i econòmic.  
 


