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Capítol 4: Demografia         
 
 
L’ús d’indicadors demogràfics és una eina molt utilitzada en treballs 

descriptius del territori, degut a la seva fiabilitat i a la seva fàcil comprensió de 
la dinàmica real de la població. En aquest treball, l’estudi demogràfic ens 
servirà per mesurar d’una forma alternativa els efectes del Canal d’Urgell sobre 
el territori i observar com s’ha estructurat, demogràficament, la regió al llarg 
dels temps. 

 
L’arribada de l’aigua a la plana de Lleida provocà uns canvis en el sistema 

econòmic - bàsicament a través de les millores agrícoles, com ja hem vist en 
capítols anteriors - que afavoriren la creació d’unes plusvàlues en determinades 
zones del territori lleidatà.  Aquest valor afegit va ésser el motor que modificà la 
demografia de la zona i configurà l’actual distribució de la població. Un fet que 
es demostra amb el paral·lelisme entre les diferents etapes evolutives del Canal 
d’Urgell i la dinàmica demogràfica. 

 
 

4.1- Context Català 
 
 
En el context de Catalunya, des de la meitat del segle XIX el nombre 

d’habitants s’ha multiplicat per quatre. En l’any 1857 el principat comptava amb 
1,5 milions d’habitants front els 6 milions d’habitants censats l’any 2001. 
Aquests valors representen el fort creixement que sofrí la població catalana al 
llarg d’aquest període, que es tradueix amb un augment del 250%. Un 
creixement que no fou uniforme en tot el territori català i que es concentrà de 
forma més important en la costa i en les rodalies de Barcelona. En canvi en la 
nostra zona d’estudi, la província de Lleida, entre les mateixes dates, la 
població augmentà un 20%.  

 
La dinàmica demogràfica d’aquest territori no solament ha tingut el seu propi 

índex de creixement, sinó que ha sofert uns moviments migratoris i 
distribucions de població diferents a la resta del principat. Uns paràmetres 
marcats pel caràcter agrari de la seva economia i la seva societat. Dins 
d’aquest context s’ha de remarcar el fet que en el territori català, la plana de 
l’Urgell és una de les poques zones agrícoles de la comunitat autònoma que no 
han perdut població i ha mantingut  un creixement constant. 

 
No obstant, aquesta taxa de creixement no exposa de forma clara la 

demografia de la província lleidatana. Per exemple, la comarca del Pla d’Urgell, 
des de la construcció del canal, ha guanyat 20.000 habitants. Tan sols aquesta 
zona i Lleida capital han augmentat la població, totes les altres comarques 
lleidatanes tenen una pèrdua d’habitants. Dins de la plana de Lleida, només el 
Pla d’Urgell, Segrià i Urgell han guanyat població, els dos primers han 
multiplicat per tres els seus censos. 

 
Aquesta dinàmica demogràfica del territori ha estat motivada al llarg del 

temps per diversos factors de diferent naturalesa, ja sigui econòmica, social o 
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política. Entre aquests, es pot observar, si  realitzem un estudi precís de la 
distribució de la població lleidatana i la seva evolució, una estreta relació amb 
el Canal d’Urgell. 

 
Fet reflectit en què les tres úniques  comarques que han guanyat població 

ocupen el 74,54 % de l’àrea regada pel canal. De fet els municipis amb regadiu 
han crescut un 50% amb ritmes del 0,39% anual, mentre que les zones de secà 
s’han reduït un 40% amb un decreixement del 0,37% anual.  L’àrea regada pel 
Canal d’Urgell ha continuat sent la més densament poblada de la plana de 
Lleida. Al 1857 la densitat de població dels territoris en què estava projectat el 
regadiu, tenia una densitat de 37,42 habitants/km2, tres punts sobre la mitjana 
de tota la Plana. Al 1960 aquest valor era de 55,8 habitants/Km2, mentre que a 
la totalitat del territori, zones de rec i se secà, era de 45,56 habitants/Km2. 
(Junyent i Comas, Rosa. 1983) 

 
 

4.2- Dinàmica demogràfica 
 
 

ETAPES INICIALS 
 
Per descriure l’evolució demogràfica de la zona d’estudi s’ha de diferenciar 

les diferents etapes al llarg del temps. La primera divisió se situa 
cronològicament entre el 1850 i 1860, període en el que es construeix el canal. 
La població augmenta degut a l’arribada de treballadors de les obres i de 
persones que es volen aprofitar dels beneficis del canal. Aquesta raó també 
frena la constant emigració dels nuclis d’aquesta zona, amb moltes 
perspectives futures. (Ramon Muñoz, J. M. 2004) 

 
De 1860 a finals de segle XIX, hi ha una segona divisió que correspon a 

l’entrada en funcionament del canal i els seus primers anys d’explotació. Com 
s’ha comentat aquests foren anys d’adaptació en que el canal no va complir les 
expectatives creades i sorgiren diversos problemes. Aquest fet es traduí en un 
descens de població tant en la zona regada com en la totalitat de la província. 
(Ramon Muñoz, J. M. 2004) 

 
La tercera partició correspon al període comprès entre principis del segle XX 

i el 1960, i que és l’època en la que es desenvolupà l’agricultura de regadiu per 
substituir la tradicional. Aquí es distingeix un creixement constant, amb algunes 
excepcions com l’època de la postguerra civil. (Ramon Muñoz, J. M. 2004) 

 
Tots aquests processos es poden veure de forma clara en la següent taula, 

en aquesta s’expressa l’evolució de la població a les comarques que contenen 
municipis regats pel Canal d’Urgell. Aquestes són el Pla d’Urgell, regat en la 
totalitat del seu territori, el Segrià, que també obté aigua del Canal de Pinyana i 
el d’Aragó i Catalunya, la Noguera, l’Urgell, les Garrigues i la Segarra. Aquesta 
última només és regada en petits terrenys de la zona fronterera de l’Urgell, per 
tant es pot considerar una comarca de secà i ens servirà per fer una 
comparació amb el territori regat. 
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  1857 1860 1877 1887 1900 1910 1920 
Garrigues 24895 25569 27157 27664 28082 29802 30010 
Noguera 46103 48028 43127 42834 42130 41314 43514 
Pla d’Urgell 11330 11767 11727 14064 16783 19130 23558 
Segarra 25229 24601 22382 23684 21303 20384 21258 
Segrià 55668 56267 57451 58055 59943 66698 84193 
Urgell 28343 30222 27556 28938 29425 30870 32166 
Total Plana 191568 196454 189400 195239 197666 208198 234790 
Total Lleida 293923 305012 274156 278184 268962 279390 308403 
        
 1930 1920 1930 1940 1950 1960  
Garrigues 28830 30010 28830 25827 25656 24036  
Noguera 42444 43514 42444 39229 39820 39239  
Pla d’Urgell 23505 23558 23505 22333 24771 26598  
Segarra 21779 21258 21779 20903 21677 19274  
Segrià 84585 84193 84585 84278 99177 113826  
Urgell 31425 32166 31425 30454 31762 30471  
Total Plana 232568 234790 232568 223024 242223 253441  
Total Lleida 308308 308403 308308 291434 317862 329420  

 

Taula 4.1: Evolució demogràfica a la zona d’estudi (Nº habitants) 

Font. Ramon Muñoz, J. M. 

 
En primer lloc l’apreciació més general és que tot i el creixement aparent de 

la província de Lleida entre els anys 1857 i 1960, el seu valor relatiu està sobre 
un 13 %, mentre que en el territori de la plana de Lleida, aquest valor és del 33 
%. Això ens indica, entre altres hipòtesis,  una més que segura emigració des 
de les comarques de muntanya  a les de la Plana.  
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Figura 4.1: Gràfica d’evolució demogràfica  

Font: Ramon Muñoz, J. M. 
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Observant l’evolució de la població es distingeix, en la població total de 
Lleida i en la de la Plana, els tres períodes descrits anteriorment. Tot i que en el 
cas de la província la pèrdua d’habitants del segon període és encara més 
accentuada, el comportament general és molt similar. 

 
En el període de construcció de l’obra totes les comarques van guanyar 

habitants amb excepció de la Segarra. En el conjunt de la Plana el balanç va 
ser positiu. Per contra en el segon període l’Urgell, la Segarra  i la Noguera 
perderen habitants, el que provocà un balanç negatiu en tot el conjunt. En el 
darrer període ja s’aprecia els efectes del regadiu sobre la demografia de la 
plana de l’Urgell, que es tradueix en una pèrdua de població en les comarques 
amb menys proporció de territori regat com són les Garrigues, Segarra i 
Noguera i un augment en les comarques de regadiu. En aquests anys tant la 
província de Lleida com la Plana tenen un creixement positiu constant, excepte 
en època de guerra civil. Com s’aprecia en la taula la quantitat total de població 
guanyada per la Plana és quasi el doble de la guanyada per la província. 

 
Aquesta informació és pot complementar amb els valors de la densitat al 

llarg d’aquests anys. Densitats que marquen la distribució de població en la 
zona regada pel Canal d’Urgell, zona de secà, plana de Lleida i que podem 
comparar amb la totalitat de la província de Lleida i Catalunya. 
 

 Canals d’Urgell Secà Comarques plana Lleida Lleida Província Catalunya 
1857 37,42 28,61 34,44 25,12 51,8 
1860 39,48 29,12 35,32 26,06 52,48 
1877 37,34 27,75 33,97 23,43 54,93 
1887 40,65 27,66 35,1 23,77 60,89 
1900 44,35 25,99 35,54 22,98 61,65 
1910 47,92 25,56 37,43 23,88 65,37 
1920 52,59 26,13 42,21 26,35 73,51 
1930 53,05 24,55 41,81 26,35 87,51 
1940 50,6 22,63 40,22 24,9 90,64 
1950 53,83 22,09 43,55 27,16 101,59 
1960 55,8 19,57 45,56 28,15 123,05 

 

Taula 4.2: Evolució de densitats a la zona d’estudi (habitants/Km2) 

Font. Ramon Muñoz, J. M. 

 
De la informació es pot extreure el creixement constant de la densitat dels 

territoris regats enfront dels de secà, que han perdut densitat d’habitants. Un 
creixement que dóna un valor, al 1960, més alt que el de la província i que el 
del conjunt de la Plana. No obstant, s’aprecia que el valor de la densitat està a 
nivells molt més baixos que el del conjunt de Catalunya. 

 
Destacar el fet que la densitat de la província es  manté pràcticament 

constant davant del creixement de les zones regades, això marca un balanç 
entre els territoris interiors. Un balanç que descriu els moviments migratoris des 
de les zones de secà cap a les zones d’agricultura de regadiu.  
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ETAPA MODERNA 
 
La quarta i darrera etapa va des del 1960 a l’actualitat i es correspon amb 

l’entrada de l’agricultura moderna, bàsicament amb els fruiters, i el 
desenvolupament econòmic lleidatà. Aquesta quarta etapa és el període de 
formació del sistema urbà actual  lleidatà, tots els processos que es produïren 
entre aquests anys són la causa de l’actual estructuració  del territori. 

 
La xarxa urbana de la regió de Lleida mostra una estructura polaritzada a 

l’entorn de la capital. Aquesta se suposa d’un nivell jeràrquic superior i 
concentra un 40 % de la població. Només es compta amb dos ciutats de segon 
nivell, Balaguer amb 13.000 habitants i Mollerussa amb poc més de 10.000, i 
un conjunt de petits nuclis d’abast radial, entre els que destaquen Les Borges 
Blanques, Agramunt, Ponts… 

 
Per entendre la distribució demogràfica en la quarta etapa utilitzarem dades 

referents a la població de la regió funcional de Lleida. El concepte de regió 
funcional va més enllà del que geogràficament es descriu com la plana de 
Lleida.  La regió funcional és el sistema urbà que ocupa les terres de Ponent, i 
que entre d’altres coses comparteix un dinamisme econòmic, social i cultural 
que el defineix com una àrea metropolitana. 

 
Utilitzarem la regió funcional ja que és en l’etapa moderna, quan els efectes 

del Canal d’Urgell canvien d’escala  per no actuar solament en  l’agricultura. 
Ara els efectes també es fan notar en altres sectors que repercuteixen de forma 
més important en tot el territori. 

 
  Regió funcional de Lleida 

 
La seva delimitació s’ha establert jugant amb diversos components de la 

mobilitat laboral de l’any 1991 fins a aconseguir unes corones amb una clara 
continuïtat territorial. Els factors utilitzats han estat: índex d’atracció laboral 
(Fluxij/PORi), índex d’atracció laboral no agrària (Fluxij/PORNAi) i índex 
d’ocupació laboral en destí (Fluxji/LLTLi). (Ajuntament de Lleida) 

 
El primer índex té en compte la capacitat de Lleida per atraure treballadors 

dels municipis de l’entorn, però, a causa de l’estructura econòmica d’aquests 
pobles, amb una forta base agrària que gairebé no genera fluxos 
intermunicipals, s’ha considerat convenient incloure-hi un índex específic que 
només tingui en compte els ocupats no agraris. El segon índex indica 
únicament la direccionalitat dels desplaçaments: quin percentatge de la 
població que treballa fora del municipi es desplaça a Lleida (independentment 
del volum dels fluxos). El darrer índex busca analitzar la mobilitat que es 
produeix en sentit contrari, és a dir, l’impacte dels treballadors residents a 
Lleida en el mercat laboral dels municipis de l’entorn. 

 
L’àrea funcional de Lleida està formada per tots els municipis del Segrià i 

altres municipis de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell i la Noguera. 
En total la componen 61 municipis —inclòs Lleida—, amb una superfície de 
2.200 km2 que l’any 1996 comptaven amb 189.165 habitants. Incorpora 
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municipis que, si bé per la seva base econòmica agrària generen pocs fluxos, 
en canvi, mantenen una clara relació de dependència amb Lleida a causa del 
gran percentatge de la població ocupada no agrària que s’hi desplaça a 
treballar. 

 
Ara bé, un cop delimitat aquest concepte més estricte de la ciutat regió de 

Lleida, és convenient distingir-hi tres corones en funció dels diversos graus 
d’interrelació que els municipis mantenen amb el municipi central. La primera 
corona, de màxima interrelació amb Lleida, comprèn 26 municipis que 
conformen una àrea territorial contínua amb el municipi central. S’estén en un 
radi aproximat de 15-20 quilòmetres del centre de Lleida formant una franja 
irregular. Al nord, comprèn els dos primers municipis de cada una de les 
principals vies de comunicació que surten de Lleida. A l’est i a l’oest únicament 
inclou el primer municipi de la N-II. En el primer cas, la presència de Mollerussa 
suposa una forta competència que fa disminuir ràpidament l’atracció de Lleida. 

 
La segona corona la componen 15 municipis. La major part estan situats al 

sud de Lleida, i només n’inclou quatre del nord de l’àrea. Tot i que gràficament 
es presenta com una corona ben definida, en realitat és força heterogènia. 
D’una banda, aquesta corona arriba a incorporar des de municipis molt propers 
(situats a 15 quilòmetres de Lleida) fins a uns altres que es troben a una 
distància superior als 35 quilòmetres. D’altra banda, al mateix temps que hi 
trobem algun municipi de regadiu que ha mantingut la seva població en els 
darrers anys, la major part són municipis garriguencs d’agricultura de secà que 
han patit fortes pèrdues demogràfiques —entre el 25 i el 50% de la població— 
des de 1960. 

 
La tercera corona inclou els 19 municipis més perifèrics de l’àrea. En alguns 

casos —sobretot els municipis del sud i sud-oest— la distància és el factor més 
important en la disminució dels fluxos. En altres casos, la proximitat d’altres 
centres secundaris (Balaguer, Mollerussa) explica que, malgrat la proximitat 
amb Lleida, alguns municipis com Bellvís, Térmens o Torregrossa, que estan 
situats entre 15 i 20 quilòmetres de Lleida, mostrin una relació bastant dèbil. 
També cal tenir present que l’atracció laboral dels dos centres secundaris 
inclosos dins de l’àrea (les Borges Blanques i Alfarràs) modifica la direcció dels 
fluxos per treball dels municipis propers. (Ajuntament de Lleida) 

 
  Evolució demogràfica regió funcional 

 
L’evolució demogràfica de l’àrea de Lleida i dels municipis que la componen 

constitueix un altre indicador de la dinàmica d’aquesta ciutat regió. Des d’una 
perspectiva temporal, permet la comparació entre l’evolució demogràfica de les 
darreres dècades i la situació actual. Des d’una perspectiva territorial, posa de 
manifest la diferent evolució de les diverses corones de l’àrea. 

 
Pel que fa a l’evolució a llarg termini, el primer fet remarcable és el 

creixement demogràfic que l’àrea ha experimentat des de 1960, quan comptava 
amb 143.715 habitants, fins l’any 1996: 189.165 habitants. Aquest creixement 
amaga, però, profundes desigualtats. En primer lloc, pel que fa al ritme del 
creixement. Així, si entre 1960 i 1981 va tenir un creixement total d’un 29,6%, 
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en canvi, a partir de 1981 aquest creixement ha estat únicament d’un 1,54%. 
Una dinàmica demogràfica doncs que, des d’aquesta perspectiva, no s’allunya 
gaire del comportament del conjunt de la població de Catalunya (51,7% i 1,7% 
en els mateixos períodes). En segon lloc, per l’enorme pes que ha tingut Lleida 
en tot aquest augment demogràfic. La ciutat ha passat de 63.850 habitants el 
1960 a 112.035 l’any 1996. També en aquest cas, però, el ritme de creixement 
ha estat molt desigual. En els primers vint anys l’augment fou d’un 71% (3,6% 
anual). Per contra, entre 1981 i 1996 ha crescut només un 2,25% (0,14% 
anual). (Vilagrassa, J.) 
 
 
 Municipis Superfície 

2Km  
Població 
1960 

Població 
1981 

Població 
1991 

Població 
1996 

Lleida 1 211 63.850 106.814 112.093 112.035 
Corona 1 26 588 27.914 29.292 30.523 31.969 
Corona 2 15 709 20.359 19.073 18.460 17.916 
Corona 3 19 692 31.592 28.366 27.514 27.245 
Total àrea 61 2.200 143.715 183.544 188.590 189.165 

 
Taula 4.3: Evolució demogràfica a la regió funcional de Lleida 

Font: Vilagrassa, J. 

 
Aquesta evolució demogràfica recent ens mostra, doncs, una reestructuració 

de l’àrea de Lleida. D’una banda tenim una ciutat central amb una població 
estancada des de fa quinze anys. A l’altre extrem, uns municipis que 
globalment han perdut població a un ritme constant des de fa una trentena 
d’anys. En els darrers deu anys s’ha produït, a més, una clara distribució de la 
pèrdua de població en funció de la distància. Els municipis situats entre els 10-
15 i els 25 quilòmetres presenten unes pèrdues menors, que en la major part 
dels casos no arriben al 7%. En canvi, els municipis més allunyats, sobretot al 
sud de l’àrea (la major part municipis petits d’agricultura de secà, molt castigats 
pel procés de despoblament a partir de 1960), continuen presentant descensos 
acusats de població, entre el 7 i el 17%. Entremig, entre la ciutat central i 
aquesta gran corona que perd població, se situen els municipis que formen el 
que hem definit com a primera corona, que des de 1960 han tingut un augment 
d’un 15% i que, malgrat que en alguns casos mantenen pèrdues relativament 
importants de població, en conjunt, en els darrers cinc anys han experimentat 
un creixement proper a l’1% anual. (Vilagrassa, J) 

 
Una lectura simple del sistema de poblament mostra, a més de l’efecte de la 

concentració a la  capital, un paper fixador de la població que realitzen les 
principals vies de comunicació i una clara diferenciació, quan a la potència dels 
nuclis entre l’àrea o faixa central de la regió, coincidint amb la plana regada, i el 
nord i sud de la regió, prepirineica i de secà. 
 


