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Figura 3.1: Pagès llaurant (Any 1933) 

Font: Arxiu Martí,I 

 
 
Capítol 3: Desenvolupament agrícola       
 
 

L’arribada de l’aigua a les terres de la plana de Lleida va ser l’origen d’un 
llarg procés de transformació, que des dels primers recs de l’any 1862 fins 
l’actualitat, han convertit aquesta zona en un dels majors territoris agrícoles de 
l’Estat Espanyol. El fet de desviar l’aigua del riu Segre va permetre obrir un nou 
camí de prosperitat i de riquesa i transformar les desèrtiques terres de secà en 
una zona de regadiu. Més de 150 anys després de l’inici de la seva construcció, 
els canals han estat i encara són el motor de l’economia de cinc comarques 
lleidatanes. 

 
L’aigua ha permès convertir la plana d’Urgell en la taca verda regada més 

important de Catalunya i en la superfície agrícola més extensa del Principat. 
Però no sempre ha estat així. Només 150 anys endarrere, l’aspecte i els cultius 
d’aquestes terres eren ben diferents. Eren tan desèrtiques i ermes que la zona 
s’anomenava el "Clot del Dimoni". (Iglésias, J. 1968) 

 
Les característiques territorials d’aquesta àrea s’organitzen a partir de la 

xarxa hidrogràfica. Més enllà dels rius principals, les activitats agrícoles i tot el 
que indirectament es relaciona amb aquestes, es concentra a la zona 
d’influència   de la xarxa de regadiu. El conjunt dels recs antics i moderns han 
fet possible l’aparició d’una agricultura comercial i competitiva que esdevé la 
base de l’economia agrària de la regió. 
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Figura 3.2: Xarxa hidrogràfica de la plana de Lleida 

Font: Diputació de Lleida 

 
El creixement del sector primari lleidatà ha estat la base del creixement 

econòmic i social de les seves terres. Podem dir per tant que el sector agrícola 
ha estat un recolzament clau en l’evolució de la plana de Lleida. (Compte, A. 
1952) 

 
No obstant, aquest procés no ha estat continu al llarg del temps, sinó que es 

poden diferenciar vàries etapes amb característiques diferents. 
 
 

3.1- Agricultura anterior al canal 
 
 
Estudiar l' ús de la terra en aquella època és copsar una imatge instantània 

de la principal activitat econòmica. A priori hem de tenir clar que la província de 
Lleida no tenia les mateixes característiques que les terres litorals barcelonines 
o, ni tan sols de la resta de Catalunya. Per això ens interessa observar si els 
sistemes de cultiu, els rendiments o les relacions socials eren semblants als de 
la resta dels territoris catalans. De fet, l' estudi dels conreus, de l' ús de la terra, 
del tipus de parcel·lació o bé del mateix preu de la terra, ja ens fan palès que 
Lleida era una zona agrícolament per darrera de les altres zones agrícoles del 
principat, fins i tot els salaris eren menors. 

 
Quan fem referència al sistema productiu observem que es mantenia el vell 

sistema de rotació bianual. En aquestes explotacions el cultiu de lleguminoses 
només aparegué circumstancialment, i assolí una magnitud gairebé negligible. 
Durant els mateixos anys a Lleida es començava a contemplar el conreu del 
cànem i de llegums. 
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Només disposem de dades estadístiques per descriure el tipus d’agricultura 
de  terres de l’ Urgell abans de l’arribada de l’ aigua del canal. Aquest fet és 
degut a la falta de dades de producció total de l’ època.  
 
 

Cultiu % 
Sembradura 51,08 

Cultius arbustius 17,98 
Prat 12,60 

Cànem 9,98 
Llegums 5,51 

Hortalisses 1,01 
Patates 0,81 

 
Taula 3.1: Percentatge de cultius a les planes de Lleida 

Font: Cartilla avaluatòria de Balaguer (La Noguera) de 1848 

 
Producte % en la mostra 
Cereals 80-90 

Vi 79 
Oli 80 

Llegums 15 
Hortalisses 21 

Panís 3 
Fruita 9 

 
Taula 3.2: Percentatge de cultius existent en una mostra de 130 municipis de la Plana 

Font: Junyent i Comas, Rosa.  

 
Les dos taules remarquen la importància dels productes denominats de 

l’agricultura de secà com són els cereals i l’oliva. I la poca producció dels 
cultius relacionats amb l’aigua, els quals es reduïen a zones on existia un 
abastiment, com en les lleres dels rius o on hi havia aigua subterrània. Aquesta 
era la configuració del sistema agrari de les terres de la Plana abans de la 
implantació del Canal d’ Urgell, un model que ocupava un lloc marginal en el 
context català de l’època.  

 
El creixement agrícola català es basà en dos processos simultanis: l' 

extensió dels conreus a través de l'increment generalitzat en les rompudes, que 
van suposar una autèntica reconquesta del sòl conreable català, i la 
intensificació en l'explotació, manifestada principalment a través de l' extensió 
del regatge. 

 
Malgrat la presència del riu Segre i els seus afluents el Noguera Pallaresa i 

el Noguera Ribagorçana, la província de Lleida es caracteritzava principalment 
per les terres de secà. Aquest dèficit d'aigua n'originava precisament un 
aprofitament exhaustiu. És clar que la distribució de conreus no era homogènia 
a tot el Principat. Hi havia zones amb uns rendiments alts que podien costejar-
se experiències tècniques i millorar les tècniques de cultiu habituals. Es 
tractava dels regadius del litoral i prelitoral català. (Badia i Roig, Carme. 2005) 
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3.2- Producció immediata després de la construcció del canal 
 
 
La implantació dels regadius del Canal d’Urgell haurien de suposar a la 

llarga la transformació econòmica i demogràfica del municipi; però l’arribada de 
les aigües l’any 1863 no suposà grans alteracions. Al principi més aviat foren 
problemes sanitaris, les febres pal·lúdiques, la implantació de les 
infraestructures de regadiu, sèquies i desguassos, que havia de ser 
progressiva, així com l’aplanament i l’adaptació de les finques a la nova 
situació. 

 
No obstant, superada aquesta època el canvi dels usos del sòl no va ésser 

tan radical com cal esperar, fins passat la meitat del segle XX. No així el 
rendiment i augment de la producció agrícola, que van ésser notoris a principis 
de segle. Així, durant el període 1860-1960 existeix un predomini dels conreus 
tradicionals, d’abans de l’arribada del canal, formats per cultius de cereals, 
llegums, vinya i olivera. Durant aquest període aquest tipus d’agricultura ocupà, 
de valor mig, un 70 % del territori. Aquest fet és en part un reflex de què el 
projecte  del Canal d’Urgell de l’any 1862 fou dissenyat pel conreu de cereals. 
A aquest fet cal sumar causes de caràcter institucional, ambiental, organitzatiu i 
sobretot la demanda i preus del mercat.( Ramon Muñoz, J. M. 2004) 

 
Aquest període es pot dividir en tres etapes: 
 
 -Inici funcionament canal-1880: augment de la superfície de conreus 

tradicionals però manteniment del pes relatiu en la suma dels conreus. El % de 
conreus tradicionals en l’any 1860 era del 97.5, el mateix valor que el 1880. 

 
 -1880-1932: el valor absolut d’hectàrees conreades amb cultius 

tradicionals es redueix amb 3.800 hectàrees. El valor relatiu passa a ser del 80 
%. 

 
 -1940-1960: reducció dels conreus tradicionals per conreus d’explotació 

intensiva com alfals o panís. El valor relatiu passa a ser del 65 %. 
 
La gran transformació del paisatge agrari del municipi i del conjunt de l’Urgell 

es realitzà a banda del regadiu i es produí en el període que anava de la meitat 
del segle XIX a la meitat del XX. En aquest període culminà la colonització 
agrària del territori i desaparegueren gairebé els erms; mentre els aprofitaments 
ramaders es trobaren en retirada en benefici de les activitats agràries. 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 l’excés de sals del terreny. (Solsona i 
Sorrosal, Carme. 1998) 
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 1866 1890 1900 1905 1910 1920 1932 1940 1950 1955 

Terra 
campa 

65,03 45,01 48,08 46,39 41,71 40,60 40 39,62 42,68 39,42 

Olivera sd 10,60 11,03 9,96 12,20 11,41 sd 17,41 16,05 15,37 

Alfals sd 4,15 6,71 10,18 10,86 10,97 8 12,33 13,26 17,12 

Panís sd sd sd sd sd sd 7 7,73 13,13 13,70 

Horta sd 0,42 0,44 0,40 0,34 0,36 1 1,43 1,17 1,67 

 
Taula 3.3: Evolució en percentatge dels principals cultius 

Font: Ramon Muñoz, J. M. 

 
 
3.3- Agricultura moderna 
 
 

Actualment la major part de l’activitat econòmica gira entorn del que 
denominarem el complex agroalimentari, que inclou les activitats agràries 
desenvolupades en l’àmbit dels tres sectors que tradicionalment s’han distingit 
en l’anàlisi (primària, secundària i terciària). L’àrea s’ha adaptat molt bé a les 
diferents conjuntures que ha sofert l’agricultura, i dels grans canvis n’ha 
obtingut avantatges. S’ha construït un sistema que lidera la producció de fruita 
de llavor a Espanya i l’encebament d’animals a la meitat nord-est.  

 
Durant la dècada dels anys 40 i la primera meitat dels anys 50, la zona 

s’havia orientat a les grans produccions comercials, cap al cultiu de blat, 
d’alfals,i d’alguns altres productes industrials, com la remolatxa. Mantenia 
també una considerable producció d’hortalisses per al consum local i el 
proveïment d’una petita indústria conservera. La producció de la llet proveïa els 
mercats locals i la fàbrica de llet condensada de Mollerussa. Juntament amb el 
blat, es produïen importants quantitats d’alfals que es destinaven, fenificats, a 
l’alimentació de les cabanyes de vaques lleteres existents en els principals 
nuclis urbans, en un moment en què hi havia una demanda insatisfeta de llet. 
El ferrocarril era el principal vector d’aquell comerç. 

 
A la meitat dels anys 50 es va començar a sentir la pressió d’una demanda 

amb major capacitat adquisitiva. Les antigues hortes es començaren a omplir 
de plantacions regulars de fruiters i les seves infraestructures (anivellacions, 
sistemes de regadiu, aportació de fem, etc.) les feien especialment aptes per a 
aquesta activitat. Aquests cultius, que ja no podien compartir els seus fruits 
com els hortícoles, van trencar els antics equilibris erigits a l’entorn dels 
parcers, i la majoria d’ells va comprar les terres que treballaven, en una clara 
expressió de què els nivells de supervisió que necessitava el nou cultiu feia 
protagonistes del canvi als petits agricultors. Però aquella explosió d’arbres, 
provocada per una demanda sense límits, que es manifestava en preus elevats 
i poques exigències de qualitat, no s’hagués pogut mantenir si no s’hagués 
desenvolupat paral·lelament una indústria de la conservació frigorífica, del 
condicionament i de la racionalització de la distribució, que va donar a la regió 
avantatges competitius imprescindibles per a prosseguir l’expansió. Durant tota 
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la dècada dels anys 60 es va manifestar un procés accelerat de canvi en 
l’agricultura espanyola i catalana que va expulsar població activa i va 
incrementar la mecanització i la utilització de consums industrials. Era la 
primera manifestació d’un procés d’especialització productiva que va actuar 
durant els anys successius i que va provocar canvis que aleshores no es 
podien imaginar. 

 
La zona, d’aquesta forma, ha constituït un sistema agrari basat en tres grans 

pilars (la fruita dolça, especialment la de llavor; la producció d’alfals i de 
cereals; i la producció ramadera intensiva) que es complementen en molts 
aspectes i que se sostenen integrats en una rica xarxa d’infraestructures 
industrials i de serveis, perfectament distribuïdes en tot l’espai. Aquest sistema 
probablement evolucionarà cap a una major especialització productiva en tots 
els esglaons de la cadena, cap a una major integració d’aquestes branques 
productores del clúster del gran consum i cap a un progressiu guany d’activitats 
relacionades amb la segona transformació industrial. 
 
3.3.1- Agricultura 
 

Per tal de realitzar una 
descripció exhaustiva de 
l’agricultura actual de la plana de 
Lleida, en primer lloc hem de 
definir de forma exacta la que és la 
nostra zona afectada de forma 
activa i passiva pel Canal d’Urgell.  

 
La zona d’estudi, una àrea a 

l’entorn de la ciutat de Lleida, està 
constituïda per municipis de cinc 
comarques de Catalunya: la 
Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el 
Segrià i les Garrigues. El 1996, la 
superfície de les terres llaurades 
de les cinc comarques catalanes 
representava tres quartes parts de 
la superfície llaurada de Lleida i un 
terç de la de Catalunya; el 96% de 
la superfície de regadiu de la 
província i més de la meitat de la 
de Catalunya. A les comarques 
catalanes, les plantacions de fruita dolça ocupaven una superfície d’unes 
40.400 ha de regadiu, és a dir, un 30% de la superfície total de regadiu (i el 
80% de la superfície de regadiu dedicada a aquests cultius a Catalunya). 
(Brunet, J.M. 1980) 
 

Figura 3.3. Zona d’ estudi . 

Font. L’agricultura a les comarques de Catalunya. 

DARP (1996) 
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Taula 3.4: Distribució d’ hectàrees  a la zona d’estudi  

Font: L’agricultura a les comarques de Catalunya. DARP (1996) 

 
El 18% de la superfície de les Garrigues és de regadiu (i el 82% de secà); la 

Noguera i l’ Urgell tenen un 30% de la seva superfície de regadiu; el Segrià, el 
65%, i el Pla d’Urgell, el 97%. En conjunt, la zona catalana d’estudi té un 46% 
de la seva superfície de regadiu. (Lluch, E. i Seró, R. 1970) 
 

  
Figura 3.4 : Percentatge de terreny de regadiu per municipis 

Font: Comunitat general de regants. 

 
El paisatge agrari actual a la zona d’estudi és, en gran mesura, 

conseqüència d’una sèrie de forces que actuaren acceleradament al final dels 
anys 50 i de les quals la seva manifestació més notable va ser el creixement de 
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les plantacions de fruiters i de la ramaderia intensiva. Aquesta etapa de canvi 
accelerat està explicada als manuals com el pas de l’agricultura tradicional a la 
moderna. 

 
L’agricultura tradicional s’ha caracteritzat pels seus alts percentatges 

d’autoconsum i reutilització,i , com a conseqüència, els seus baixos nivells de 
comercialització, tant dels productes de les explotacions com dels mitjans de 
producció d’origen exterior, en general, i industrial, en particular. Aquesta 
agricultura feia ús d’un gran percentatge de població activa, i obtenia la seva 
força de tracció principalment dels animals de tir, fet que indica que aconseguia 
també nivells molt baixos de mecanització. 

 
Cap al 1930 els regadius de la zona començaven a consolidar-se, un cop fou 

acabat, el 1932, el Canal Auxiliar d’Urgell. La zona dels regadius tradicionals 
podia ser cultivada sense grans problemes d’escassetat d’aigua, tal com 
s’havia produït pràcticament des del segle XII i es podia deduir de les millores 
que, durant generacions de cultivadors, s’havien anat aplicant a les hortes. El 
Canal d’Urgell patia una escassetat crònica de cabals d’aigua els estius, i 
aquest problema no es va alleujar, en part, fins al 1959 amb la construcció del 
Pantà d’ Oliana.  (Sabartés i Guixés, J.M. 1994). 

 
A partir de mitjans anys 50 es va registrar un creixement important de la 

demanda de tot tipus de béns, com a conseqüència de l’increment de la renda 
per càpita i del creixement econòmic. Els canvis en la demanda d’aliments 
foren molt importants, quantitativament i qualitativament, encara que la 
demanda d’aquests béns va créixer per sota de la demanda total. 

 
El fort creixement de la demanda de fruita dolça entre el 1956 i el 1969 va 

originar una important expansió de la superfície d’aquells cultius llenyosos en 
tot el país, en una escala que no es va observar en cap altre cultiu. L’expansió 
va ser lenta fins al 1956, i es va accelerar a partir d’aquell any, tot traduint-se 
l’augment de la demanda (i de les produccions) en un increment paral·lel de 
superfície, a causa del fet que el rendiment per arbre pràcticament es va 
mantenir constant. 

 
D’aquesta manera, en uns 15 anys, i després de l’important 

desenvolupament de la demanda que es va produir, Lleida hauria multiplicat 
per 7 la superfície de pomers, per 9 la de perers i per 5 la de presseguers. Són 
xifres importants, però el gran canvi de paisatge el va provocar el fet que la 
majoria d’aquestes noves superfícies eren plantacions regulars, les quals fins a 
aquell moment no havien tingut una presencia significativa a la zona. (García 
Manrique, E. 1971) 

 
És a mitjans dels anys 80, quan els baixos preus del blat van afavorir la 

plantació de noves superfícies, i des de l’ inici dels anys 90 es va caracteritzar 
pels esforços en la millora de les estructures de comercialització i de 
l’organització sectorial. (Galitó i Pubill, Miquel .1998) 
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3.3.2- Ramaderia 
 
L’increment de renda experimentat durant els anys 20 va fer disminuir la 

demanda de cereals i va incrementar la de carn, llet, fruites, verdures, etc. 
L’increment de la producció de carn va portar la indústria a explorar vàries vies 
per a incrementar-ne la producció. 

 
El primer aspecte a remarcar a l’hora de parlar de la ramaderia lleidatana és           

l’importantíssim nivell de desenvolupament que ha aconseguit. A la fi de l’any 
2004, el valor de la producció final ramadera (PFR) superà els 600 milions 
d’euros, xifra que representà el 40 per cent del valor referit al conjunt de 
Catalunya i més del 9 per cent del total de l’Estat Espanyol. Si en aquesta dada 
li addicionem el valor de la producció de les indústries relacionades amb la 
ramaderia localitzades a Lleida (indústries càrniques, de pinsos, de 
comercialització d’ous, i indústries làcties), que per a aquell mateix any hauria 
sobrepassat els 1.114 milions d’euros, tindrem que el sector ramader industrial 
lleidatà generà una producció superior als 1.716 milions d’euros, és a dir, el 
30% de la producció bruta total de l’ economia de Lleida. (García y Pascual, F. 
1993) 

 
La ramaderia que es desenvolupa a les comarques lleidatanes, que s’ha 

convertit en el subsector agrari majoritari, es defineix pel caràcter industrial de 
la seva producció. Aquesta ramaderia industrial es caracteritza, en primer lloc, 
perquè la pràctica totalitat de la seva producció té com a destí la venta fora de 
l’explotació ramadera, restant marginat l’auto-consum en la mateixa granja. 
Tanmateix, els elements que defineixen d’ una manera concloent la ramaderia 
lleidatana són, d’ una banda, la progressiva concentració espaial dels efectius i 
les produccions  ramaderes, i, d’altra banda, el caràcter integrat de la 
ramaderia i la seva dependència respecte a l’ agroindústria. (García y Pascual, 
F. 1993). 

 
Efectivament, com a conseqüència del desenvolupament de la ramaderia 

industrial a les comarques lleidatanes, ha tingut lloc un important procés de 
concentració dels efectius ramaders a les granges localitzades a les comarques 
de la meitat sud de la província  (Segrià, Noguera, Pla d’ Urgell, Segarra, 
Garrigues i Urgell); mentre que a les comarques de la meitat nord (Vall d’ Aran, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Cerdanya lleidatana, Alt Urgell i 
Solsonès), on la ramaderia tradicionalment havia tingut un major pes, el model 
industrial ramader no s’ ha desenvolupat amb la mateixa magnitud que a la 
resta de Lleida. La densitat ramadera és el resultat de dividir el total d’ unitats 
ramaderes d’una àrea determinada per la superfície total d’aquesta mateixa 
àrea. La densitat mitjana pel conjunt de Lleida era de 96,5 UG/km2 l’any 1988, 
mentre que aquesta mateixa dada era de 79 per Catalunya, de 27 pel global 
espanyol, i d’una densitat mitjana de 48 UG/km2 per a la Comunitat Europea. 
La comarca que té un índex de densitat ramadera major és el Pla d’Urgell amb 
457 UG/km2, seguit del Segrià amb 255, com veiem dades molt  significatives. 
La resta de comarques de l’àrea sud de la província es trobarien en l’intèrval 
100/200 de densitat ramadera mitjana, sempre per damunt de la mitjana 
lleidatana. (Aldomà, I. i Villarreal, J. i Viñas, LL. 1982) 
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El segon element que defineix de manera concloent la ramaderia de Lleida 
és  l’important nivell d’integració assolit. Per integració entenem el fenomen que 
manifesten les relacions contractuals que s’estableixen entre les empreses 
d’inputs per a la ramaderia i les empreses que transformen els productes 
ramaders d’una banda, i les explotacions ramaderes d’altra, per a les quals 
aquestes produeixen i/o engreixen el bestiar, bestiar que és propietat de 
l’empresa integradora i que és alimentat amb pinsos compostos i correctors 
vitamínics provinents d’ aquestes mateixes empreses integradores. 

 
Al mateix temps, les empreses integradores han de dirigir discrecionalment 

la localització espaial d’aquestes granges integrades aplicant criteris 
d’accessibilitat tant a la pròpia empresa integradora com a escorxadors i 
centrals lleteres, com també respecte als mercats potencials de productes 
ramaders, siguin aquests elaborats o no. D’aquesta forma es comprèn com les 
comarques del Segrià, la Noguera i el Pla d’Urgell són les àrees on es 
localitzen principalment els efectius i produccions ramaderes integrades, ja que 
en elles es localitzen les principals indústries ramaderes, la major part de la 
població de Lleida i per tant la major part de la demanda, i finalment, és on es 
troben les principals vies de comunicació i transport que faciliten l’accés als 
mercats barcelonins i madrilenys. (García y Pascual, F. 1993). 

 
Les empreses integradores lleidatanes més importants són la 

Agrocooperativa de Guissona S.COOP. (amb unes vendes que superaren els 
283 milions d’euros el 1988), el Grup Valls Companys S.A. (grup industrial 
conformat per la fàbrica de pinsos Valls Companys S.A., l’empresa càrnica 
l’Agudana S.A., Pinsos el Segre S.A, amb unes vendes globals estimades en 
246 milions d’euros.), la Cooperativa Avícola i Ramadera de Lleida (COPAGA), 
(amb unes vendes de més de 132 milions d’euros). (Anuari Caixa Catalunya) 

 
Aquesta informació i estadístiques ens permeten observar la magnitud del 

desenvolupament de la ramaderia industrial i integrada a Lleida, major si 
s’escau, si tenim en compte que les terres lleidatanes històricament mai no 
havien tingut una ramaderia important i significativa. Creiem que per a 
interpretar amb rigurositat el model industrial ramader a Lleida s’ha de tenir en 
compte que la nova ramaderia ha acomplert i acompleix un important paper en 
les explotacions agràries familiars. La importància de la integració en la 
ramaderia industrial lleidatana implica una dependència de la totalitat de 
l’activitat ramadera dels interessos i estratègies de les grans empreses 
integradores. (Roca Cabedo, P. 1910) 

 


