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Figura 6.1: Caravana de transport de farratges (Any 1926) 

Font: Arxiu Ripoll, J. 

 
 
Capítol 6: Evolució dels transports       
 
  

Podem definir el transport com aquella part del procés de producció que 
preveu el trasllat de mercaderies i persones d’un lloc a un altre. No obstant, el 
transport no és merament una acció del sistema sinó que es pot entendre com 
un mode productiu en sí mateix. Aquest, per si sol, no és capaç de crear valor, 
però compta amb les condicions de revalorar el capital creat per les diferents 
forces productives. 

 
No podem concebre el seu estudi independentment de la seva intrínseca 

vinculació amb l’espai en el qual s’inscriu, en un espai regit per diversos factors 
socials i econòmics que el condicionen. El transport fa possible la divisió 
espaial del treball, necessària pel mode de producció capitalista, fent viables 
tant els desplaçaments residència - treball, com els relatius a les forces de 
treball. D’altra banda, està subjecte a l’articulació  de cada mode de producció i 
al grau de desenvolupament de los forces productives. Sorgeix a partir de les 
relacions de producció i intercanvi que s’estableixen en una determinada 
societat. 

 
L’efecte  dels transports sobre el territori implica  conseqüències diverses 

sobre l’organització i localització espaial de les activitats econòmiques. Es 
converteix en un factor estructurador i ordenador del territori. 

 
Aquest, considerat com un sistema, presenta una sèrie d’unitats 

organitzatives que proporcionen els desplaçaments de mercaderies i persones 
d’un punt a un altre de l’espai. Aquesta mobilitat espaial és el que reconeixem 
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com fluxos. Un flux que té un origen, un final i un recorregut. Tots aquests 
definits per les infraestructures, element clau que influencia de forma important 
tots els paràmetres definidors del transport. (Callejón, M. i Costa, M. 1995) 
 
 
6.1- Història dels transports a la plana de Lleida 
 
 

El marc econòmic en què situem la nostra zona d’estudi, abans de l’arribada 
del Canal d’Urgell, està marcat per un sistema pre-capitalista, en el qual el 
mercat de treball no estava prou desenvolupat, i la base del seu funcionament 
era l’agricultura. 

 
L’economia de l’habitant de la plana de l’Urgell se cimentava sobre tres 

comptes, un per poder pagar els arrendaments de la terra i impostos, un per 
comprar les llavors de la propera collita i un altre per poder sobreviure. Era una 
agricultura caracteritzada per la venda ràpida, on l’excedent era quasi 
inexistent. Sense possibilitats per part del treballador d’emmagatzemar res, on 
el pagès quedava controlat pel prestamista, pels impostos i pel mercat (venia 
quan els preus eren baixos i comprava quan eren cars).Aquest era el 
mecanisme de la comercialització "forçada" d’una economia de pagesos 
pobres. (Solsona i Sorrosal, C. 1998)   

 
Fins ben avançat el segle XX, les principals infraestructures de transport van 

ser els ferrocarrils. Exceptuant aquestes xarxes, la comunicació entre pobles i 
ciutats es realitzava amb dificultat. Aquesta manca d’infraestructures de 
transport justifica el desenvolupament d’economies rurals molt tancades, la 
producció de les quals responia o a la possibilitat de cobrir les seves 
necessitats (autoconsum i reutilització de part de la producció com a matèries 
primeres en el procés productiu) o les de mercats molt propers. Encara avui, en 
alguns espais aïllats per les grans infraestructures de transport, es poden veure 
aquests trets. 

 
Els productes susceptibles de ser comercialitzats havien de ser fàcilment 

conservables i transportables, però també molt homogenis per tal que no fos 
complicat distingir-ne les qualitats. La majoria pertanyien al grup dels 
denominats commodities, on predominava el blat, l’oli d’oliva i el vi, que 
formaven una part important de la dieta de l’època. Un altre mercat molt actiu 
era el de ramat, animals de tir i per a sacrifici, que en general s’encaminava pel 
seu propi peu cap als grans mercats. Juntament amb l’anterior, algunes zones 
mantenien un actiu comerç exterior de productes exòtics, com ara cítrics, raïm, 
fruits secs, etc.  Aquests fluxos comercials foren intensificats pel ferrocarril, 
però, en comparació amb els nivells actuals, aquelles comunitats ens semblen 
autàrquiques. Aquesta percepció no ha d’amagar, però, el progressiu increment 
de les quantitats comercialitzades i les successives passes donades per part de 
les explotacions per anar augmentant els seus intercanvis. Així, cada any, els 
excedents obtinguts eren invertits en l’ampliació de la superfície de vinya i 
d’oliveres o en la millora dels mitjans de producció. L’agricultura tradicional no 
era autàrquica per naturalesa, sinó el resultat de l’equilibri corresponent a les 
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condicions de demanda i d’infraestructura de cada moment. (Solsona i 
Sorrosal, Carme. 1998)   

 
L’actual distribució d’activitats agràries és el resultat d’adaptacions als canvis 

en els costos de transport i a les economies d’escala i d’aglomeració. En 
aquest sentit, els costos de transport que predominen es poden considerar 
baixos, després del desenvolupament de sistemes de transport adaptats als 
diferents productes i a l’aprofitament dels intercanvis interregionals per a 
obtenir menys tarifes de transport, via retorns. L’abandonament del transport 
per ferrocarril per part de la majoria de les produccions agràries és l’expressió 
de l’eficàcia aconseguida pel sistema de transport per carretera i la seva 
flexibilitat. 

 
Per a les produccions de la zona de Lleida, les exigències de transport són 

molt diferents. En general, el transport de fruita per a la indústria, d’alfals i de 
cereals (produïts a la zona o adquirits per a la fabricació de pinsos) és poc 
exigent, i pot aprofitar una àmplia gama de sistemes de transport, essent el seu 
cost el factor decisiu. El transport de fruita, per al consum en fresc, necessita 
vehicles frigorífics, un sistema de transport relativament car. La importància del 
transport frigorífic entre el nord i l’oest d’Espanya i Barcelona ha jugat a favor 
de Lleida. (Badia i Roig, Carme. 2005) 
 
 
6.2- Xarxa viària 
 
 

Com ja hem comentat, abans de l’arribada del ferrocarril tot el comerç es 
realitzava mitjançant el transport per camí. Per tant, l’estudi de la xarxa viària 
és un punt molt important per entendre la comercialització dels productes que 
oferí el Canal d’Urgell, al llarg de la seva pròpia evolució. 

 
El concepte de xarxa viària es pot definir de formes diferents segons el seu 

àmbit d’estudi, ja sigui enginyeril, econòmic o social entre d’altres. El nostre 
estudi és un intent d’identificar la xarxa de comunicacions com un factor clau en 
l’ordenació del territori.  

 
Des del punt de vista territorial existeixen diversos models de formació de 

xarxes viàries. En el territori català el model que més s'ajusta a la realitat es 
descriu per la sobreposició de diverses xarxes sobre el terreny. A mode de 
resum es distingeix dos xarxes ben diferenciades, en primer lloc la de camins 
tradicionals, la qual ha evolucionat al llarg del temps amb l’objectiu principal de 
connectar tots els assentaments, el resultat d’aquest procés es pot assimilar 
clarament al model Cristaller. En segon lloc la trama viària moderna que s’aniria 
configurant a partir de criteris econòmics, administratius i de les necessitats del 
desenvolupament industrial i comercial.(Font i Garolera, J, 1999) 

 
Per tant es pot parlar de dues xarxes amb un origen funcional independent i 

amb característiques tècniques adaptades a les seves exigències, però unides 
entre elles mitjançant connexions en diferents nodes de la seva estructuració. 
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La lògica constructiva del procés de formació, de la xarxa de camins 
tradicional catalana,  havia seguit la teoria dels llocs centrals. Les connexions 
entre assentaments es realitzaven pel principi d’unió de tots amb tots pel camí 
més curt. No obstant, la construcció de les vies de comunicació estava 
marcada, en cada època de la seva evolució, per les exigències del seu medi 
físic i les tècniques constructives disponibles. En el cas de la plana de l’Urgell 
aquest fet és encara més visible, ja que la seva topografia plana i amb pocs 
accident geogràfics, va fer possible que aquesta xarxa tradicional de 
comunicacions complís quasi en la seva totalitat la teoria dels llocs centrals, 
unint els assentaments pel camí més curt. Més endavant la construcció de la 
xarxa moderna de carreteres i ferrocarrils que s’estén sobre aquest viari 
preexistent, es desenvolupà de forma paral·lela a l’evolució econòmica del 
Principat. Ens trobem davant un canvi en la lògica constructiva, ara la prioritat 
és la connexió amb els principals centres polítics, econòmics, de producció i 
comercialització. Per tant existeix una dissociació entre les noves 
infraestructures i la xarxa viària preexistent o tradicional. (Font i Garolera, J, 
1999) 

 
 En el cas de la plana de l’Urgell, l’orografia del terreny facilità aquest procés 

i no destruí el sistema de camins trdicional. Moltes carreteres es tracen sobre 
camins antics, la qual cosa no trenca la coherència de l’antiga xarxa local.  
 
ESTAT INICIAL DE LA XARXA LLEIDATANA 
 

A principis del segle XVIII, Lleida era la província del Principat amb una 
xarxa viaria més deficitària. La via de comunicació més important i l'única que 
podia rebre el distintiu de carretera el Camí Reial de Madrid a Barcelona. En 
segon ordre comptava amb un conjunt de camins carreters, aptes per a la 
circulació de vehicles rodats, els quals es convertien en camins de ferradures 
conforme s’endinsaven a la muntanya. A la plana de Lleida aquestes vies de 
comunicació eren relativament abundants degut a la situació de la província, 
creuada per nombrosos itineraris interregionals, i al caràcter suau de la seva 
orografia. 

 
El Costumari Català de la Mancomunitat deia que el camí de carro ha 

d’ésser ample que hi passi un carro d’ús comú en les terres que trepitja, 
carregat amb càrrega que embalumi, i, que, ademés, hi pugui passar un home 
a peu si alguna riba o algun marge molt alts ho fan impossible; o sigui almenys 
14 pams (2,7 m) i gairebé el doble en les girades. (Badia Cabré, Roser, 2006)  
 

La qualitat de la xarxa viària és un paràmetre importantíssim a l’hora 
d’estudiar el transport de mercaderies de l’època. Un factor clau de l’època que 
afavoria de forma clara el comerç era la possibilitat d’utilització dels camins 
locals per part de vehicles rodats. La càrrega estimada per un animal és de 120 
Kg, aquest mateix animal amb carruatge pot duplicar o triplicar aquest valor. 
(Font i Garolera, J, 1999) 

 
El mapa següent expressa el percentatge de connexions per carretera i camí 

carreter que cada capital de comarca podia establir amb les capitals comarcals 
veïnes, les capitals provincials i altres centres destacats. 
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Figura 6.2: Mapa de municipis aïllats a Catalunya l’any 1850 

Font: Font i Garolera, J 

 
Les comarques de la zona d’estudi estaven ben connectades mitjançant la 
xarxa de camins i quasi la seva totalitat admetia el transport rodat. Aquest fet 
era un reflex de l’orografia del territori, que permetia connectar els municipis pel 
camí més curt i construir camins carreters amb calçades i desnivells aptes pels 
carruatges. 

 
EVOLUCIÓ DE LA XARXA 
 

La configuració de la xarxa viària catalana moderna és fruit dels esforços de 
diversos actors, des de l’administració estatal fins als ajuntaments locals dels 
municipis afectats. Tots aquests han proposat al llarg de la història els seus 
plans estratègics d’actuació segons les seves prioritats, fet que ha desembocat 
en un dinamisme constant en la formació de la xarxa viària. Aquest apartat és 
un intent de resumir de forma breu aquest desenvolupament. 
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Junta de carreteres de Catalunya 
 

La situació viària a Catalunya a mitjans del segle XIX no es corresponia amb 
el seu nivell de desenvolupament industrial, l’estat i la configuració de la xarxa 
pràcticament seguia sent la mateixa que en plena Edat Mitja.( Carreras, A. i 
Torra, L) 

 
 En un afany de resoldre aquesta mancança, l’any 1848 es va crear la Junta 

de Carreteres de Catalunya amb l’objectiu principal de solucionar l'antic  
problema de carreteres al Principat. L’eina utilitzada per aquest organisme fou 
la redacció de plans d’actuació que definien la prioritat de construcció de les 
diferents vies de comunicació. El Pla de carreteres proposat per la Junta 
s’aprovà el 29 de setembre de 1848.  Aquest Pla contemplava totes les 
carreteres de Catalunya, llevat de les tres carreteres estatals ( que anaven de 
Barcelona a Lleida, de Tarragona a València i de Girona a França).  

 
 

 
1
 Figura 6.3: Pla de la Junta de Carreteres l’any 1848 

Font: Elaboració pròpia a partir de Font i Garolera, J 

                                                 
1
  Degut a la quantitat de vies de comunicació presents en els diferents plans, les nostres figures s’han 

centrat en les vies de comunicació de plana de Lleida i dels seus territoris veïns. Deixant de banda 

territoris allunyats com els Pirineus o Girona.   
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Malgrat la iniciativa i l’ambiciós projecte que la Junta de Carreteres redactà a 
mitjans del segle XIX, moltes de les vies descrites mai arribaren a ser 
construïdes degut a la poca influència que tingué el Pla en el Govern Central. 
Per altra banda aquest canvi de mentalitat del govern català actuà com a força 
de pressió i obligà l’entrada de l’Estat en matèria de comunicacions a 
Catalunya.  

 
  Plans estatals de 1860 i 1864 

 
Entre els anys 1857-1874 l’Estat espanyol va entrar a la construcció viària 

catalana. Durant aquesta etapa va anar assumint les carreteres que inicialment 
eren de responsabilitat de la Junta. L’actuació de l’Estat es va iniciar amb la llei 
de bases de 1857, que aprovà el Pla de Carreteres de 1857. Es donà gran 
importància en establir criteris per tal d’assignar un ordre de prioritat en la 
construcció de cada carretera. Entre aquests s’observà un intent de crear un 
sistema intermodal entre els diferents mitjans de transport de l’època; el 
ferrocarril i el transport per carretera. 

 
Aquest fet s’aprecia de forma clara en els criteris de definició d’una via de 

primer ordre; en primer lloc, les que anaven des de Madrid a les capitals de 
província, departaments de marina i duanes; en segon, les que anaven des 
d’un ferrocarril o d’una carretera de primer ordre als punts mencionats 
anteriorment; tercer, les que connectaven dues o més línies de ferrocarril i 
passaven per una població no inferior a 15.000 habitants; i quart, les que 
connectaven dues o més carreteres de primer ordre. (Font i Garolera, Jaume. 
1999) 
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Figura 6.4: Pla Estatal de carreteres de 1857 

Font: Elaboració pròpia a partir de Font i Garolera, J 

 
 

  Tercer Pla de Carreteres de 1877 
 

El següent Pla general de carreteres d’Espanya va ser aprovat l’onze de 
juliol de 1877. Com el cas anterior, el Pla consisteix en una mera relació de 
carreteres agrupades per províncies. Els canvis significatius es relacionen 
gairebé amb variacions de categoria de les carreteres i amb l’adaptació  del 
conjunt de la trama viària al ferrocarril. 

 
Les preferències del pla eren dotar de primacia a l’enllaç dels centres 

administratius, sobretot les capitals provincials i la subordinació al ferrocarril. 
 

  
  
 

Carreteres de 1º ordre 
construides 
Carreteres de 2º ordre 
per construir 
Carreteres de 3º ordre per 
construir 
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Figura 6.5: Pla General de carreteres de 1877 

Font: Elaboració pròpia a partir de Font i Garolera, J 

 
 

Plans provincials de les Diputacions de 1878 
 

Els Plans de l’estat s’havien de completar amb la xarxa de carreteres 
provincials i de camins veïnals. Aquestes havien de complir la funció de la 
xarxa complementària o secundària, l’objectiu de la qual era interconnectar els 
municipis d’ordre inferior i crear accessos al viari bàsic o principal. El 
finançament d’aquestes vies havia de ser per part de les diputacions i dels 
ajuntaments. No obstant, per problemes de recaptació, el seu 
desenvolupament havia estat molt feble i desigual al llarg de Catalunya.  En el 
cas de la província de Lleida l’esforç econòmic de les administracions per tal de 
construir o millorar les característiques tècniques de les carreteres de caràcter 
local fou molt deficient.  
 

Integració viària 1910-1985 
 

L’inici del segle XX suposà una ruptura molt important en matèria de 
transports degut a l’aparició del automòbil. L’eficiència de l’automòbil com a 
mitjà de transport, tant de passatgers com de mercaderies, va fer que entrés en 

    
    

Carreteres de 1º ordre  
construides 

Carreteres de 2º ordre  
per construir 

Carreteres de 3º ordre  
per construir 

Carreteres de 2º ordre  
construides 
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competència amb el mitjà dominant fins el moment; el ferrocarril, i provocà una 
nova reestructuració de la xarxa viària  degut a la seva adaptació. 

 
El transport mitjançant vehicles privats oferia unes noves possibilitats 

comercials i obertura de mercats que no tenia el ferrocarril. Abans de la 
invenció de l’automòbil l’arribada del ferrocarril desplaçà el vehicle privat - com 
veurem en apartats posteriors - pel que fa a transports a llarga distància.  
Aquest fet delegà el transport rodat a l’acció comercial local; és a dir, a 
comunicar els municipis allunyats del traçat de les vies amb les estacions més 
pròximes. L’eficàcia del ferrocarril tenia el desavantatge de marginar les zones 
que no comptaven amb accessos de qualitat a la seva xarxa. L’automòbil  
canvià el sistema estàtic del ferrocarril per un dinamisme basat en la llibertat de 
moviment. Ara  l’ important era tenir una bona accessibilitat a la xarxa viària.  

 
En el context de Catalunya, a principis del segle XX existia una situació 

d’aïllament. Un nombre important de municipis no comptaven amb  accés per 
carretera estatal ni de la diputació. Generalment aquest aïllament era causat 
per la impossibilitat econòmica dels municipis de crear accessos de qualitat al 
viari principal, i només comptaven amb  antics carrers terrers. En la regió de 
Lleida el baix nivell d’integració viària era encara més alarmant que en la resta 
del Principat. 
 

Xarxa principal

Xarxa principal en 
construcció

Xarxa secundaria
 

 

Figura 6.6: Estat de les carreteres al Pla de Lleida (Any 1935) 

Font: Elaboració pròpia a partir de Font i Garolera, J 
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Com s’aprecia en la figura, la xarxa de carreteres del primer terç del segle 
XX constava de dos nivells. En primer lloc la xarxa principal, que complia amb 
l’objectiu d’unir els municipis importants i era fruit dels plans estratègics, 
formada per les carreteres Lleida – Barcelona, Lleida – Balaguer i Lleida – 
Tarragona;  i en un nivell inferior, la xarxa secundària, que comptava amb molt 
poca connectivitat entre les poblacions d’ordre  inferior. 

 
La poca eficiència de xarxa secundària era coberta per l’existència d’una 

xarxa local de camins tradicionals que exercia la funció de xarxa capil·lar. 
Aquesta, tot i ser de característiques tècniques molt més inferiors a les 
carreteres construïdes per la diputació, comptava amb una gran connectivitat i 
era molt més eficaç en els viatges de curt recorregut o veïnals.  

  
A la vegada, aquesta xarxa tradicional estava formada per dos nivells de 

camins, els principals que connectaven els municipis i els secundaris que 
tenien la finalitat de connectar les localitats amb les localitzacions agràries de 
treball. Aquesta segona té la configuració de xarxa ramificada, ja que constava 
d’una jerarquia de camins, en què l’últim era la via d’accés a la partida agrària. 

 
 

Carreteres

Camins principals

Camins Secundaris

 
 

Figura 6.7: Xarxa camins tradicionals 

Font: Font i Garolera, J 

 
  
SITUACIÓ ACTUAL 
 

La situació final de la xarxa de carreteres l’any 1998 està resumida en la 
següent taula: 
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Província Km % Km % Km % Km % 
Barcelona 
Lleida 
Tarragona 
Girona 
 

351 
419 
479 
485 

9.6 
17.8 
18.3 
18.7 

 

1320 
1178 
1285 
1095 

 

36.2 
50.1 
49.2 
42.2 

 

1972 
754 
848 
1017 

54.2 
32.1 
32.5 
39.1 

 

3643 
2351 
2612 
2597 

 

100 
100 
100 
100 

Catalunya 1734 16.1 4478 41.4 4591 42.5 10803 100 
Espanya 20375 13.0 77351 49.1 59562 37.9 157268 100 
 

Taula 6.2: Estat de les carreteres catalanes l’any 1998 

Font: Font i Garolera, J 

 
 

La variació de la xarxa viària a Catalunya entre 1935 i 1998 ha estat de 
2.152 Km de carretera, ja que al 1935 comptava amb 8.651 Km. D’aquest 
increment, 1.223 Km corresponien a la xarxa de  les diputacions i 929 Km a la 
resta de la xarxa. 

 
S’observa que la xarxa principal i la secundària havien augmentat un nombre 

de Km semblant, amb la qual cosa es mantenia la desproporció que 
històricament han anat tenint l’una i altra. 
 
 
  
Província Km % Cat Km % Cat Km %Cat 
Barcelona 
Lleida 
Tarragona 
Girona 
 

1456 
541 
759 
610 

43.3 
16.1 
22.5 
18.1 

1972 
754 
848 
1017 

43.0 
16.4 
18.5 
22.1 

515.6 
212.1 
88.6 
407 

42.1 
17.3 
7.2 
33.3 

Catalunya 3367 100 4591 100 1223 100 
Espanya 38654  59562  20908  
 

Taula 6.3: Xarxa de carreteres provincials i camins veïnals (1935-1998) 

Font: Font i Garolera, J 

 
 
L’evolució de la xarxa viària lleidatana ha estat significativament diferent a la 

resta del territori català. Per una banda les carreteres principals que connecten 
els municipis més destacats de la plana, ja sigui per pes econòmic o social, 
amb les principals ciutats del seu voltant, han sofert un desenvolupament 
similar a les de la resta del Principat pel que fa a exigències tècniques i de 
traçat. Aquest fet es repeteix en les vies de comunicació que utilitzen la Plana 
com a zona de pas per recorreguts interprovincials.  

 
L’altra cara de la moneda és la xarxa de comunicacions de caire local, 

marcada pel fet - singular dins del context català - de l’orografia del terreny. 
Aquesta, caracteritzada per la seva configuració suau i exempta de desnivells, 

Estatal Autonòmic Diputació Total 

1935   1998  Increment 
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és idònia per la construcció de camins entre assentaments amb un traçat 
rectilini. Fet que ha permès la configuració d’una xarxa de camins amb una alta 
connectivitat  entre poblacions.  

 
Aquesta característica ha permès que la xarxa moderna és sobreposés a la  

xarxa de camins tradicionals, utilitzant el seu mateix traçat. L’única evolució que 
ha sofert al llarg del temps són les millores en els materials utilitzats en la seva 
remodelació  i l’augment  d’exigències tècniques. No obstant, aquest model de 
creixement de la xarxa de comunicacions ha provocat, en alguns casos, la 
marginació d’alguns municipis. La gran connectivitat de la xarxa de camins 
tradicionals ha permès que les inversions dirigides a convertir els propis camins 
en carreteres modernes anessin dirigides a l’objectiu de connectar la xarxa 
capil·lar a la xarxa principal de comunicacions. El resultat és que en l’actualitat 
a la plana de Lleida tenim una xarxa viària principal de gran qualitat però que  
ha deixat de banda la xarxa secundària o local, marcada per la seva baixa 
connectivitat. 

 
 
6.3- Evolució xarxa comunicacions secundària o local 
 
 

Les dades que hem estudiat  en els apartats anteriors ens mostren 
clarament la diferent evolució de la xarxa de comunicació primària i la 
secundària o local. En la primera aquest desenvolupament s’observa en els 
diferents mapes cronològics dels plans estratègics. Uns plans que tenien com 
objectiu crear un sistema de carreteres que connectés  tots els municipis de  
Catalunya i creés un dinamisme interior. 

 
Però en el cas de la xarxa local de la plana de Lleida, ja hem apreciat els 

pocs recursos destinats per part de les diferents administracions a la seva 
modernització i, encara més agreujant, el desfasament amb la resta de la 
comunitat.  

 
Per tal d’observar aquesta característica s’ha de realitzar un estudi de 

desenvolupament de la xarxa local de la plana de Lleida. Per fer-ho analitzarem 
las xarxes descrites en diferents mapes de la zona d’estudi en diferents dates, 
així podrem observar la seva evolució al llarg del temps. 

 
PRINCIPIS SEGLE XIX 

 
Obtenim les primeres dades en un mapa que data del 1810. El nivell de 

precisió és molt alt per la seva època ja que inclou els camins existents en el 
territori i informació topogràfica.  
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Figura 6.8: Mapa de la Plana de l’Urgell (Any 1810) 

Font: Arxiu Ripoll, J. 
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Extraient del mapa la xarxa de comunicacions entre assentaments podem 
visualitzar de forma més clara la seva configuració. 
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Figura 6.9: Xarxa comunicacions l’any 1810 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
En el mapa està remarcat el traçat de la carretera de Madrid a Barcelona – 

en aquella època anomenada Camí Reial – i el d’altres vies de comunicació 
importants com són la de Lleida a Balaguer, de Balaguer a Tàrrega i la de 
Lleida a Tarragona. No obstant, com hem vist en l’apartat anterior, l’única via 
que tenia característiques de carretera era el Camí Reial. 

1º Ordre

2º Ordre

3º Ordre

4º Ordre 

Camins principals

Camins secundaris

Llegenda

Jerarquia municipis
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El traçat de les connexions entre els nuclis de població són rectilínies amb 

alguna petita corba degut  a la presència d’alguna irregularitat en el terreny.  La 
lògica constructiva de la xarxa ha estat seguir el camí més curt i arribar a un 
sistema de connexió tots amb tots. Amb una configuració que denota clarament 
un tipus de poblament amb una característica principal, la concentració 
demogràfica en petits assentaments. 

 
No obstant, la connectivitat del sistema no és tant alta com calia pensar 

després d’analitzar la geografia plana del territori. S’observa que existeixen 
molts nuclis que no tenen connexió directa amb nuclis del seu voltant. Aquest 
fet podria ser degut a la falta d’informació en el mapa o que, influenciat per  una 
jerarquització dels municipis i els dificultosos mitjans de transport de l' època, 
les connexions directes entre determinats municipis eren substituïdes per 
d’altres de més llarg recorregut però comercialment més eficaces. 

 
Aprofundint l’estudi en la jerarquització dels nuclis es veu que en els fets 

polítics, socials i econòmics, s’hi ha de sumar accions com la donació de fires i 
mercats a poblacions com Tàrrega i Bellpuig o d’altres com la instal·lació de la 
Universitat a Cervera en temps de Felip V. Tots aquests fets han anat 
configurant una determinada jerarquia de municipis de la Plana. Una forma 
d’expressar aquesta característica és mostrar la grandària d’alguns nuclis, la 
taula següent mostra les principals poblacions de l’època. (Carreras, A. i Torra, 
L.) 
 

Ordre Interval de cases Municipis 
4 40 - 60 Bellvís, Arbeca, Bellpuig, 

Linyola, El Poal i Juneda 
3 250 - 300 Tàrrega 
2 400 - 450 Balaguer i Cervera 
1 600 Lleida 

 

Taula 6.4: Principals municipis a principis del segle XIX 

Font: Carreras, A. i Torra, L 

 

 

Aquesta gradació de nuclis provocava una distribució de funcions entre els 
diferents municipis, funcions econòmiques, administratives i socials. L’escala 
jeràrquica romangué fixa fins que l’arribada de les aigües del Canal d’Urgell 
alterà la situació. Els pobles de reg augmentaren notablement la població a 
través del temps, mentre que els pobles de secà veieren com disminuïa. 

 
PRINCIPIS SEGLE XX 
 
Utilitzarem un mapa datat a la primera dècada del segle XX per observar el 

possibles canvis que la implantació del Canal d’Urgell va induir a la xarxa de 
comunicacions. El mapa és un topogràfic a escala 1:50.000 de tota la zona 
regada pel canal i fou elaborat durant el projecte del Canal Auxiliar. 
 

Figura 6.10: Mapa del projecte de Domènec Cardenal. Primera dècada segle XX 

Font: ICC 
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     Com hem vist en apartats anteriors és a principis del segle XX quan els 
efectes del Canal d’Urgell es deixen notar en el sector agrari i també en la 
demografia. Comprovarem si totes aquestes modificacions en el funcionament 
de la regió de Lleida també afectaren la xarxa de comunicacions. 

 
Pel que fa a la jerarquització dels municipis  no va haver-hi canvis molt 

substancials, respecte l’any 1810, en els municipis d’ordre superior. No passa 
el mateix en les poblacions d’ordre inferior, on els canvis en el rànquing 
demogràfic són evidents. El cas més evident és el de Mollerussa, que en la 
classificació del 1810 no estava present ni en el quart ordre i en el 1910 ja 
ocupava el dotzè lloc. Gran culpa d’aquest creixement recau en la construcció 
de la Casa Canal i l’estació de ferrocarril al municipi. Aquests fets convertiren 
Mollerussa en un centre administratiu i comercial de la zona.  
 
 

Posició Municipi Població  Posició Municipi Població 
1 Lleida 21.432  27 Penelles 983 
2 Balaguer 4.938  28 Tornabous 975 
3 Tàrrega 4.789  29 Artesa de Lleida 967 
4 Cervera  4.350  30 Alcoletge 964 
5 Borges Blanques 4.254  31 Palau d'Anglesola 939 
6 Arbeca 2.921  32 Ivars d'Urgell 920 
7 Juneda 2.804  33 Preixens 906 
8 Bellvís 2.714  34 Puigverd de Lleida 882 
9 Agramunt 2.453  35 Barbens 812 
10 Bellpuig 2.374  36 Vilanova de la Barca 779 
11 Torregrossa 1.976  37 Miralcamp 744 
12 Mollerussa 1.759  38 Preixana 742 
13 Assentiu 1.736  39 El Poal 715 
14 Camarasa 1.729  40 Vallfogona  703 
15 Bellcaire d'Urgell 1.728  41 Vilagrassa 616 
16 Anglesola 1.693  42 Claravalls 595 
17 Linyola 1.439  43 Bellmunt 579 
18 Bell-lloch d'Urgell 1.385  44 Albatàrrec 564 
19 Cubells 1.325  45 La Floresta 556 
20 Castelldans 1.323  46 Vila-sana 554 
21 Montgai 1.215  47 Puigverd d'Agramunt 551 
22 Castellserà 1.209  48 Montoliu 439 
23 Castellnou de Seana 1.160  49 Fondarella 387 
24 Golmés 1.156  50 Sidamon 376 
25 Vilanova de Bellpuig 999  51 Alamús 374 
26 Termens 990  52 Puig-grós 298 

 
Taula 6.5: Rànquing demogràfic de la plana de Lleida l’any 1910 

Font: Institut estadístic de Catalunya 

 
Igual que en el mapa anterior podem extreure la xarxa viària descrita. 
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Figura 6.11: Xarxa de comunicacions primera dècada segle XX 

Font: Elaboració pròpia 
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A primer cop d’ull ja s’observa que la xarxa local té molta més connectivitat 
que en el cas anterior. Així 
mateix, també s’aprecia que els 
camins que existeixen en els 
dos mapes tenen un traçat molt 
similar; i els camins que s’han 
afegit a la trama han seguit les 
mateixes regles lògiques, en el 
seu procés de formació, que els 
camins existents a principis del 
segle XIX.   

 
Tot i que la configuració de la  

xarxa de comunicacions ha 
canviat de forma apreciable, 
s’ha de remarcar que les 
característiques dels camins 
encara eren deficitàries. Les 
úniques tres vies reformades 
eren les principals esmentades 
en l’explicació de l’apartat 
anterior, especialment la que 
després s’anomenaria N-II i que unia Lleida amb Barcelona. Aquesta via agafà 
molta importància degut al nou comerç entre les dos ciutats sorgit arran del 
Canal d’Urgell. A aquest augment de flux entre els dos territoris se l’hi ha de 
sumar altres aspectes derivats de l’evolució d’aquesta via, com són els efectes 
d’atracció de negocis que provocava al seu pas per pobles i municipis. En molts 
casos actuava com a carrer principal i era el lloc més sol·licitat per instal·lar 
botigues i empreses.   
 
ACTUALITAT 
 

Després d’anys d’evolució, la plana de Lleida compta amb una xarxa de 
comunicacions totalment jerarquitzada i dividida, a l’igual que la resta de 
Catalunya,  en diversos subgrups. 

 
En l’actualitat el canvi més notable és la implantació de l’autovia A2, que ha 

heretat les funcions de l’antiga NII i funciona com un autèntic eix vertebrador de 
tota la zona, com ja hem vist en apartats anteriors. L’antiga carretera de Lleida 
a Tarragona és actualment la N-240, i les carreteres de Lleida a Balaguer i de 
Balaguer a Tàrrega, són respectivament les comarcals C-13 i C-53. Aquestes 
són les vies de comunicació d’ordre superior a les altres, per tant podem dir 
que s’ha mantingut la importància d’aquestes, ja existent en les xarxes 
antigues.  

 
Pel que fa a la resta de vies, la xarxa local es subdivideix en carreteres 

locals i camins que no han rebut cap categoria distintiva. Solament destacar 
que en aquest darrer grup, s’hi distingeixen alguns camins que han estat 
asfaltats i equipats amb seguretat i senyalització i són responsabilitat de les 
administracions municipals. 

Figura 6.12: NII al pas per Mollerussa (Any 1912) 

Font:Arxiu  Ripoll, J. 



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

 69 

 

 

 

1º Ordre

2º Ordre

3º Ordre

4º Ordre

Balaguer

Lleida

Tàrrega

Borges blanques
Puigverd
de Lleida

Artesa de 
Lleida

Juneda

Torregrossa
Puiggros

Sidamont

Bell-lloch 
d´Urgell

Alcoletge

Vilanova
de la Barca

Termens

Vallfogona
de 
Balaguer

Bellvís

Poal

Linyola

Miralcamp

Mollerussa

Golmés

Bellpuig

Vilanova de 
Bellpuig

Ivars d´Urgell

Tornabous
La Fuliola

Bellcaire 
dUrgell

Menàrguens

Arbeca

Castellnou

Vallverd
Barbens

Belianes

Maldà

Vilagrassa

Anglesola

Castellserà

Via  principal

Comarcal

Local

Municipal

Llegenda

Jerarquia municipis

 
 

Figura 6.13: Xarxa actual de comunicacions 

Font: Elaboració pròpia 

 
Estudiant  la xarxa gràficament és fàcilment apreciable que té menys 

connectivitat que la xarxa de camins de principis de segle XX. 
 
S’observa en segon lloc, la característica que ja havíem comentat 

anteriorment, i és el fet que les vies de comunicació modernes segueixen el 
mateix traçat que els camins tradicionals representats en els mapes anteriors.  
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6.4- Parcel·lació 
 

 
Ja hem parlat de la xarxa de comunicacions principal i secundària de les 

terres de la plana de Lleida i hem vist com han evolucionat al llarg del temps. 
Paral·lelament hem comentat l’existència d’una xarxa de camins capil·lar que 
servia per connectar la secundària amb les terres de cultiu. Aquesta darrera té 
una lògica constructiva regida per la configuració de les parcel·les, per tant 
podem pensar que sorgeix d’una naturalesa més dinàmica que les altres dues.  

 
Ens preguntem si l’arribada de l’aigua del Canal d’Urgell provocà una 

reparcel·lació que modificà aquesta xarxa capil·lar i les seves vies de 
comunicació. 

 
Hem comentat en capítols anteriors que la morfologia espaial d’un territori és 

fruit de les activitats econòmiques i socials dominants. En la zona d’estudi, fins 
ben arribat la segona meitat del segle XX, les activitats bàsiques eren les 
agrícoles i les ramaderes. La naturalesa de les quals estava en l’explotació del 
territori, una acció que requeria una certa organització i distribució espaial, 
esquematitzada en diferents elements: termes, partides, parcel·les, camins, 
carredes, sèquies....Però les necessitats de l’home solen ésser dinàmiques, 
evolutives, i aquesta progressió, positiva o negativa segons les possibilitats 
socioeconòmiques, es reflecteix a l’espai en el sentit que l’home pot fer una 
distribució més acorde a les seves necessitats. Es tracta d’analitzar, en aquest 
apartat, l’evolució superficial dels termes dels pobles estudiats. 

 
En el període anterior a la construcció del Canal d’Urgell, les activitats 

agrícoles comportaven l’existència d’unitats d’explotació individual – les 
parcel·les – mentre que la ramaderia es realitzava en espais difícils de definir 
superficialment i generalment de propietat comuna. Les parcel·les s’agrupaven 
en un subconjunt espaial de major grandària, que eren les partides. La unió de 
diferents partides formava el terme, que era un espai més o menys extens 
relacionat amb el nucli, els nuclis o les entitats de població. Aquests es 
comunicaven mitjançant camins, carredes.... La distribució  d’aquestes divisions 
espaials, al contrari del que ens indicava el seu context de terres de secà i poc 
productives, tenia una evolució al llarg del temps. Segons dades de cadastres i 
arxius històrics de l’època, el període de major evolució va ésser de la segona 
meitat del segle XVIII fins a l’arribada del Canal d’Urgell. (Vicedo i Rius, E. I 
Boixadera, J i Olarieta, JR ) 

 
S’observen dos factors principals en aquest procés: en primer lloc, un 

creixement evident del nombre de parcel·les dels diferents termes, motivat per 
els nous abancalaments i l’aprofitament més intensiu de les terres ermes, quasi 
totes elles comunals. També cal afegir en aquestes causes les expectatives 
futures del nou canal sorgides a la primera part del segle XIX, que provocà un 
afany per part de la població d’aconseguir noves terres de cultiu, que amb 
l’arribada de l’aigua multiplicarien la seva producció.  
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Pobles Anys Total de Parcel·les Extensió del terme de hectàrees 

Bellpuig 1852 2.183 3.184,40 

 1746 646 1.407,40 

El Palau d'Anglesola 1787 537 735,2 

 1828 632 877,1 

Golmés 1854 1.220 1.508,90 
 

Taula 6.6: Evolució parcel·les 

Font: Vicedo, Enric 

 

El segon aspecte a destacar és una progressiva partició d’aquestes 
parcel·les representada en la disminució de la seva superfície mitja. 
 
 

Poble Anys Relació Ha/Parcel·la 
Bellpuig 1746 2,17 

 1852 1,45 
 

 Taula 6.7: Partició parcel·les 

Font: Vicedo, Enric 

 
Aquest fet fou motivat per l’arrendament i venta progressiva de les terres 

comunals durant el període colonitzador de la segona meitat del segle XVIII i 
que comportà la seva divisió. També influencià la immigració a les terres 
senyorials per part dels colonitzadors de la primera part del segle XIX. Aquesta 
colonització fou realitzada amb normes i divisions preestablertes que afavorien 
aquest procés de divisió de les parcel·les. 

 
Per comprovar el paisatge geogràfic, resultat de la distribució espaial dels 

anteriors processos, estudiarem un exemple determinat de les terres del Pla 
d’Urgell. En concret el terme de la Novella i Merlet, situat entre l’actual Vila-
sana i el Palau d’Anglesola. Per fer-ho analitzarem un mapa del 1796 on s’hi 
representa la parcel·lació i la xarxa de camins existents. 
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Figura 6.14: Mapa terme de la Novella i Merlet (Any 1796) 

Font: Arxiu Ripoll, J. 
 
 

La relació extensió del terme/nombre de parcel·les era de 4,89 hectàrees per 
parcel·la. És un coeficient alt pels números abans comentats. Aquest fet és 
degut a la confluència de les petites parcel·les de petits treballadors amb les 
grans extensions de grans propietaris. 

 
En primer lloc, existeix una configuració de parcel·les geomètricament 

uniformes i regulars, que denoten una  explotació individual i intensiva. 
Aquestes coexisteixen amb un conjunt de parcel·les irregulars i d’extensió 
visiblement superior. La forma de les parcel·les sense traçats rectilinis 
comportava un aprofitament menys profund de les terres. Les darreres eren 
terres ermes destinades a l’ús de l’alimentació ramadera. 

 
Per comparar els canvis en la parcel·lació s’observarà una ortofoto actual del 

terme de la Novella, així podrem distingir els canvis amb més detall. 
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Figura 6.15: Ortofoto terme de la Novella i Merlet. (Actual) 

Font: ICC 
 
 

No s’aprecia grans canvis en l’estructuració de les parcel·les, solament 
alguns sectors que antigament eren parcel·les individuals s’han unit per formar-
ne una de sola. Aquest fet és degut a la iniciativa moderna de concentració 
parcel·laria per tal de fer la seva explotació més rendible. Aquesta mateixa 
explicació s’aprecia en el manteniment de les antigues parcel·les de gran 
superfície. 

 
La poca evolució parcel·laria es tradueix en la quasi inapreciable modificació 

dels camins del terme. Com s’extreu de la següent esquematització, les vies de 
comunicació segueixen quasi les mateixes que en el segle XVIII. La numeració 
de camins indica les vies que es repeteixen en el mapa antic i en l'ortofoto 

actual; la correspondència és 1-y, 2-f, 3-£,,,,4-m. 
 

Camins

Xarxa hidrogràfica
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Podem resumir, per tant, que la configuració de la parcel·lació s’ha mantingut 
bastant constant tot i la transformació de terres de secà a terres de regadiu. Els 
canvis soferts són més a causa d’aspectes econòmics i socials, com el caràcter 
hereditari de la propietat o estratègies agrícoles. Com a conclusió, aquesta 
poca evolució parcel·laria ha fixat la xarxa de camins capil·lar, la funció principal 
de qual era permetre l’accés als terrenys. 
 
 

 
  

Figura 6.16: Ortofoto terme Arbeca 

Font: Pla territorial de Ponent 
 
 

La imatge es correspon al pas del Canal d’Urgell pel terme d’Arbeca. 
S’aprecia fàcilment – pel tipus de conreu – que el marge dret són les terres de 
regadiu, a les quals la pròpia pendent del territori possibilita l’abastiment 
d’aigua . No obstant, el tipus de parcel·lació a les dos bandes del canal no es 
diferència de forma apreciable, només en la part baixa de la imatge existeixen 
algunes parcel·les amb una forma menys regular degut a la dificultat del 
terreny. Es lògic pensar que l’arribada de l’aigua no canvià l’estructuració 
parcel·laria i varen seguir un desenvolupament paral·lel. 
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6.5- Del camí carreter a la via fèrria 
 

 
Durant les dècades de 1840 i 1850, l’evolució de les primeres locomotores 

de vapor inventades per Trevithick, Vivian i Stephenson entre altres, va 
permetre l’entrada d’aquest medi de transport pel que fa al trànsit de 
mercaderies i passatgers. El ferrocarril aportà un salt de magnitud 
importantíssim en els valors de la velocitat comercial. Amb el tren es pogué 
arribar als 40-45 Km/h, fet impensable amb els vehicles anteriors, on 
destacaven les diligències amb una velocitat d’ aproximadament 12 Km/h.  
(Font i Garolera, Jaume) 

 
 Aquest sistema, que suposà una revolució en el món dels transports, es 

basava principalment en tres aspectes: el primer, ja no tenia la dependència de 
la tracció animal, amb tots els avantatges que això comporta; el segon, 
l’augment de la velocitat de circulació i del pes de carga, el tercer, la possibilitat 
de comunicar i ordenar el territori. A l’igual que els canals navegables, el 
ferrocarril configurà un sistema de comunicacions, la implantació del qual 
comportà ordenació territorial marcada per l’accés a la xarxa ferroviària. 
(Alcaide González,R) 

 
El ferrocarril suposà l’obertura d’un accés ràpid als mercats dels productes 

agraris, el que facilità de forma evident la seva comercialització. És per aquest 
fet que la construcció del Canal d’Urgell va anar lligada a la implantació del 
ferrocarril al Principat.  

 
Cal dir, però, que si el ferrocarril va millorar l’accessibilitat també creà un 

efecte negatiu d’aïllament en les zones que quedaven apartades del seu traçat. 
L’allunyament o proximitat ja no depenen de la distància física sinó de la 
distància al ferrocarril.  

 
A Catalunya, la gran força econòmica de Barcelona, a l’igual que altres 

ciutats catalanes, gràcies a la industrialització del segle XIX, com Sabadell, 
Terrassa, Manresa, Mataró, Igualada o Reus, provocà l’articulació, entre 1848 i 
1864,d’una xarxa d’estructura radial que, partint de Barcelona, s’acabà a la 
pràctica al 1898, amb un total de 1.120 Km de longitud de vies, que 
comunicaven Barcelona amb Tarragona, Girona, Lleida, Saragossa, Madrid, 
València i la frontera francesa. (Font i Garolera, Jaume) 

 
En el cas de Lleida, a la meitat del segle XIX hi ha confiança en què 

l’augment de producció de les terres de l’ Urgell, degut a la construcció del 
canal i la reducció de costos de transport gràcies a la implantació del ferrocarril, 
farà augmentar la competitivitat de les terres d’aquesta zona i de l’economia del 
Principat. El ferrocarril ha de ser un transport prou econòmic per comercialitzar 
a preus raonables el blat i la carn de l’ Urgell a la resta de Catalunya. I, per tant, 
no és pas casual que l’enginyer Pere de Andrés i Puigdollers realitzi 
simultàniament els plànols del canal i de la línia de Saragossa.  (Junqueras, 
Oriol. 2003) 

 
El traçat de la línia Barcelona - Saragossa, s'iniciava a Montcada i 
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continuava per Sabadell, Terrassa, Manresa, Calaf i Cervera. Des d' aquest 
punt fins a Lleida ja va seguir l' itinerari clàssic, que transcorre paral·lel a la N-II 
actual. La tria d' aquest itinerari, més llarg que la ruta tradicional (per Martorell i 
Igualada), no fou aleatòria, sinó que fou una aposta dels inversors i 
constructors per tal d’ampliar la zona afectada per la influència del ferrocarril i 
augmentar els mercats potencials de distribució dels productes del Canal 
d’Urgell. No obstant, la línia Barcelona – Saragossa té uns costos alts i 
difícilment amortitzables a causa de la feblesa del tràfic. Requerirà la subvenció 
de l’ Estat, que els obligà a construir les línies en un termini de temps 
determinat. Les empreses ferroviàries fan fallida al 1866 degut al mal 
funcionament inicial del Canal d’Urgell. (Font i Garolera, Jaume) 
 

Saragossa 
(1861)

 
 

Figura 6.17: Dates d’arribada del ferrocarril 

Font: Font i Garolera, J 
 
 
 El cas de Mollerussa 
 
Un exemple clar de l’eficàcia del ferrocarril com a articulador del territori és el 

cas del municipi de Mollerussa. L’arribada de l’aigua a la plana de l’Urgell 
provocà l’aparició d’expectatives positives en l’augment de producció, i com ja 
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s’ha comentat el ferrocarril era el mitjà de comercialització. És en aquest 
context d’eufòria quan s’escull Mollerussa per ser la localització de la Casa 
Canal, que seria el centre administratiu i comercial de tots els productes 
relacionats amb la nova agricultura, funcions que fins aquella època havien 
estat monopolitzades per municipis més grans com Tàrrega o Bellpuig. 
L’elecció de Mollerussa es va realitzar principalment per la seva situació central 
en el territori regat, i per altres motius, entre ells l’acceptació per part del 
municipi de la construcció d’una estació de ferrocarril. La finalitat de la qual era 
la càrrega i descàrrega de cereals i farratges, que amb el regadiu es cultiva a 
gran escala. Aquesta estació fou refusada per Fondarella i Golmés, municipis 
més importants en aquella època. 
  

 
 

Figura 6.18: Estació de ferrocarril a Mollerussa (Any 1948) 

Font: Arxiu  Mir.J 

 
 

L’evolució de Mollerussa després d’aquest fet fou un constant creixement. 
Prova d’això és el fet que el municipi tot entrant el segle XIX era un poblet, els 
habitants del qual s’havien de desplaçar a Fondarella per poder solucionar 
qüestions administratives i de serveis. L’any 1826 tenia 83 cases i 415 
habitants, només les expectatives del Canal d’Urgell van fer créixer aquesta 
xifra fins als 841 habitants l’any 1860. No obstant, encara estava per darrere de 
municipis del seu entorn com Golmés (972 h), Bell-lloc (896) i Torregrossa 
(1.429). L’any 1910, quan els efectes positius del canal ja eren visibles, el 
municipi comptava amb 2.123 habitants i ja ocupava el primer lloc entre els 
assentaments veïns. D’aquí fins arribar a ser la capital de comarca i ocupar un 
dels primers llocs en l’àrea de Lleida, com hem vist en capítols anteriors.  
(Mateu i Giral, Jaume, 2005) 
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Figura 6.18: Casa Canal a Mollerussa 

Font: Fotografia de l’autor 

 

 

L’evolució del transport per ferrocarril ens explica clarament aquest 
creixement del municipi de Mollerussa a través del creixement del comerç en la 
seva estació. Un augment de mercaderies i passatgers que reflexa el 
creixement no solament a Mollerussa sinó a tot el territori, com s’observa en les 
estacions de Tàrrega i Juneda. Aquests municipis actuaven com a mercats 
distribuïdors de les mercaderies agrícoles generades gràcies al Canal d’Urgell i 
com a receptors de productes industrial necessaris en l’agricultura, com els 
adobs. Un intercanvi basat en dos factors claus, el canal i el ferrocarril.  
 

 

Anys Parades 

Trànsit 
adob 
(tones) 

Mercaderia 
(tones) Passatgers 

1878 Bellpuig /Mollerussa   5.423 14.194 
  Tàrrega       

1886 Bellpuig /Mollerussa 7     
  Tàrrega   4.335 19.856 

1900 Bellpuig /Mollerussa 2.411     
  Tàrrega       

1912 Bellpuig /Mollerussa 7.556 56.246 99.228 
  Tàrrega   24.178 53.460 

 
Taula 6.8:  Evolució transport línia Lleida – Saragossa  

Font: Mateu i Giral, J. 
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Anys Parades 
Trànsit adob 
(tones) 

Mercaderia 
(tones) Passatgers 

1886 Puiverd/Juneda 3,4 6.985 17.642 
1900 Puiverd/Juneda 277,1     
1912 Puiverd/Juneda 1.978,40 27.414 53.030 

 
Taula 6.9: Evolució transport línia Lleida – Tarragona  

Font: Mateu i Giral, J. 

 

 

    Per tant, podem exposar Mollerussa com un exemple, a petita escala, de 
com la nova agricultura i l’evolució en les xarxes de comunicació, han estat els 
verdader motors de expansió en la plana de l’Urgell. Actualment, Mollerussa és 
la capital administrativa, econòmica i social del Pla d’Urgell i compta amb un 
dels PIB per càpita més alt de la província de Lleida. Tot i que la seva 
dependència econòmica amb el ferrocarril ha disminuït des de l’arribada de 
l’automòbil, el sector primari segueix sent un dels pilars de la seva evolució i 
creixement. 
 
   El pas de la quarta sèquia del canal pel municipi és un clar exemple de la 
bona fusió entre el nucli urbà i el sistema de reg. La planificació urbanística 
municipal ha mantingut l’objectiu d’integrar l’obra dins trama urbana. 
 

    
 

Figura 6.10: Avinguda del canal a Mollerussa 

Font: Fotografia de l’autor 
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    L’ajuntament també ha volgut homenatjar les aportacions del canal amb la 
construcció de varis monuments i la rehabilitació de les seves construccions 
emblemàtiques.  
 

 

 
 

Figura 6.11: Comportes de la Casa Canal 

Font: Fotografia de l’autor 


