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RESUM 
 La realització de la tesina que es planteja: “Altres aprofitaments de la concessió 

del Canal Segarra-Garrigues: l’abastiment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona” té tres 

grans parts clarament diferenciades, d’una banda l’anàlisi de la situació de 

l’abastament a tot el conjunt de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 

particular, de l’altra la situació de tot el que envolta la infraestructura del Canal 

Segarra-Garrigues, i per últim a partir de tot el que s’analitza en els dos apartats 

anteriors el plantejament de la execució d’una infraestructura per tal de solucionar un 

problema important com és el de l’abastament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a 

partir d’uns certs condicionants que envolten l’obra del Canal Segarra-Garrigues. 

 Centrant-nos en el primer gran punt de la tesina, el de l’abastament a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i els seus voltants, citar que existeix un problema 

important que cal solucionar. L’abastament a l’esmentada zona no està garantit amb la 

seva totalitat de forma que amb massa freqüència es produeixen restriccions d’aigua i 

“declaracions” de decrets de sequera. Això és degut bàsicament a la irregular 

pluviometria de la zona i al gran agrupament poblacional i d’activitats diverses 

(industrials, serveis...) que es forma a la metròpoli i els voltants de Barcelona. 

 Pel que fa referència al segon gran punt de l’estudi, el del Canal Segarra-

Garrigues, esmentar que la situació conjuntural que envolta l’obra no és la més 

adequada per a desenvolupar i treure el màxim de rendiment i aprofitament de la 

infraestructura que es planteja. A grans trets, el continu deteriorament del món de 

l’agricultura i del sector primari, els costs importants que han d’assumir els pagesos 

per tal de convertir les seves terres al futur regadiu que proporcionarà el canal, i els 

cànons importants de l’aigua per al reg que hauran de fer front els futurs, són els 

factors principals de la situació conjuntural que envolta el canal; tot això ha portat a 

què entre un 25% i un 30% dels pagesos afectats per l’obra no vulguin adaptar-se als 

nous cultius de regadiu i fent que existeixi a priori un sobrant d’aigua respecte la 

concessió inicial que s’havia fet per al reg. 

 Queda clar doncs que en dos llocs diferents existeixen dos problemàtiques 

també força diferents.  El que es planteja doncs és minimitzar una problemàtica a partir  

d’una situació en un altre lloc, així es vol estudiar la viabilitat d’utilitzar l’aigua que a 

priori sobra de la concessió inicial del Canal Segarra-Garrigues per a reforçar 

l’abastament deficitari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus voltants. En 

aquest sentit l’opció que es proposarà serà una interconnexió de conques per tal 

“d’uniformitzar” la climatologia del nostre territori, el caràcter reversible de la 

interconnexió ha de donar un valor afegit a l’opció plantejada. 


