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  1.- INTRODUCCIÓ 
 

 Al llarg dels últims temps l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha sofert diversos 

períodes d’escassetat d’aigua amb una freqüència massa elevada, sense anar més lluny 

cal esmentar que el Govern de la Generalitat va aprovar amb data 3 d’Abril de 2007 el 

decret de mesures excepcionals i d’emergència per a la gestió dels recursos hídrics com a 

mesura de prevenció per tal d’assegurar al màxim els usos per a l’aigua d’abastament de 

la població davant l’escenari de sequera en el qual ens trobàvem. 

 

 A la Regió Metropolitana de Barcelona i els seus voltants s’hi concentra una 

població de més de 4 milions d’habitants (oficialment només a l’Àrea Metropolitana uns 

3.150.000 hab) i una activitat industrial i de serveis molt important. És per aquest motiu 

que un problema en el subministrament pot tenir greus conseqüències socials i 

econòmiques. Així doncs l’abastament d’aquesta àrea a partir de les conques del Ter i del 

Llobregat (bàsicament), tal hi com s’està produint actualment no garanteixen un 

abastament segur i amb condicions. S’extreu doncs la necessitat d’estudiar possibles 

actuacions per tal de millorar i solucionar la problemàtica plantejada. 

 

 En un altre ordre de coses tenim el Canal Segarra-Garrigues, un canal que s’està 

construint després de ser una de les demandes històriques més significatives d’una de les 

zones agrícoles de secà més importants de Catalunya. Aquest però sembla que ha arribat 

massa tard per alguns pagesos ja que alguns d’ells no volen condicionar els seus camps, 

no volen realitzar la inversió inicial que es necessita per a la conversió del secà a regadiu 

donat el continu deteriorament que viu el món de l’agricultura. En aquest sentit s’han fet 

unes concessions d’aigua pel futur canal que gairebé amb tota seguretat mai seran 

emprades en la seva totalitat. 

 

Així doncs la situació conjuntural de tot el que envolta el Canal Segarra-Garrigues i 

la proximitat d’aquest a les conques del Ter i del Llobregat fa pensar en la possibilitat 

d’utilitzar en situacions puntuals els recursos del canal per a l’abastament urbà i industrial 

de les comarques de l’àrea metropolitana. 
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 2.- OBJECTIUS  I  METODOLOGIA 
 

 Donada la conjuntura plantejada, resulta clar que cal analitzar la situació de la 

millor forma possible i intentar plantejar l’opció més adequada al problema de l’escassetat 

d’aigua que pateixen algunes zones de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 

voltants. 

 

 D’aquesta manera els objectius bàsics d’aquest treball es poden classificar en sis  

punts, que són: 

1.-  Analitzar, en primer lloc, la situació actual i futura del subministrament d’aigua 

a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus entorns. 

2.- Analitzar la situació actual i futura del Canal Segarra-Garrigues, sobretot pel 

que fa referència a la concessió d’aigua obtinguda per aquest i la possible 

utilització real d’aquesta. 

3.- Anàlisi de diferents alternatives plantejades al llarg dels últims anys per tal de 

solucionar el problema de l’escassetat d’aigua en l’abastament de l’àrea 

metropolitana. 

4.- Estudi de la possible utilització de l’aigua sobrant de la concessió del Canal 

Segarra-Garrigues com a font de suport a l’abastament de l’àrea metropolitana i 

com a punt d’interconnexió entre la conca del Segre i les conques del Ter i 

Llobregat. 

5.- Proposició i determinació de com podria realitzar-se l’aprofitament per part de 

l’àrea metropolitana de les aigües sobrants de la concessió del Canal Segarra-

Garrigues. 

 6.- Discussió i conclusions. 

 

 

 Des d’un punt de vista metodològic el que s’intentarà realitzar al llarg dels 

desenvolupament d’aquest estudi és analitzar dues situacions diferents pel “mètode de 

l’estudi de cas”, les dues situacions que es voldran estudiar són per una banda la situació 

de l’abastament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus voltants, i per l’altra 

tot el context de la situació actual i previsions futures del Canal Segarra - Garrigues. Així a 

partir de la realització d’aquestes dues tasques es podrà discutir sobre la problemàtica 

existent tant en un àmbit com en un altre, aquesta discussió haurà de servir per justificar 
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l’execució d’una sèrie d’actuacions per tal de resoldre els problemes que es plantegen. 

Concretant la forma amb la qual afrontarem l’anàlisi dels dos grans apartats ja citats, a 

part de la utilització del recurs de “l’estudi de cas” en l’estudi de la situació actual de 

l’abastament s’aplicaran també diferents termes d’anàlisis que ens permetran completar el 

procediment de discussió; en el segon apartat, el de la determinació de l’estat del Canal 

Segarra – Garrigues, s’utilitzaran com a elements auxiliars, la realització d’entrevistes en 

profunditat a polítics, pagesos, experts científico-tècnics..., aquestes entrevistes en part 

són d’’elaboració pròpia i en part provinents dels mitjans de comunicació. 

 

 Dir també que com a mètode de l’estudi de cas s’entén l’estudi o anàlisis exhaustiu 

d’un determinat element i els seus contextos. El procediment o funcionament d’aquest 

tipus d’anàlisis queden resumits en els següents punts: 

- Introducció: En la qual es dona a conèixer el context que envolta l’estudi. 

- Anàlisis:  És el cos de l’estudi, implica analitzar els àmbits que envolten la 

problemàtica. En els nostres casos, s’estudiaran diferents vessants com són : 

social, econòmica, ambiental, demogràfica, i el lligam amb el territori. 

- Discussió de la situació: L’anàlisi exhaustiu del que es vol estudiar ens ha 

d’aportar la discussió sobre la problemàtica plantejada. 

- Síntesi: A partir de les conclusions extretes i de tot el conjunt de l’estudi es 

pretendrà resumir la situació que es té plantejada per tal que en un futur es 

puguin preveure solucions al problema existent de la forma més senzilla 

possible. 

 

A partir de les síntesis dels dos casos ens endinsem en una anàlisi conjunta de les 

dues situacions per tal de preveure la possibilitat que una de les dos problemàtiques (en 

aquest cas, la de l’abastament d’aigua), pugui ser en part solucionada per la problemàtica 

de l’altra part. De forma sintètica i abans d’entrar a realitzar tot el que s’ha comentat 

podem dir que el que  es pretendrà és justificar la materialització d’un punt d’interconnexió 

de conques que ens porti una via de solució al problema, tenint en compte però que 

aquesta resolució no ens ha d’ocasionar l’aparició d’un nou problema ( derivat de 

l’actuació en el primer) en un indret diferent.  
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 3.- L’ABASTAMENT D’AIGUA A CATALUNYA. 

SITUACIÓ ACTUAL. 
   

 3.1.- DESCRIPCIÓ  DE  LA  SITUACIÓ  ACTUAL  

 

 3.1.1.- EL CLIMA  DE  CATALUNYA: TRETS  GENERALS 

 

La situació latitudinal del Principat, a cavall entre les zones climàtiques temperada i 

tropical, la posició entre dos mars i dos continents i l’enorme varietat geogràfica del 

territori, fan de Catalunya un país amb un singular mosaic de climes i amb una gran 

complexitat meteorològica. Poques àrees amb l’extensió de Catalunya reuneixen la seva 

diversitat climàtica. El joc de diversos factors determina la singularitat i varietat climàtica 

del país, aquesta varietat s’intentarà reflectir en els següents apartats, per a això 

bàsicament s’ha utilitzat com a font el Servei Meteorològic de Catalunya.  

 

3.1.1.1.- Un clima majoritàriament mediterrani i heterogeni 

 

Donada la seva situació latitudinal i a occident del continent euroasiàtic, el clima de 

Catalunya té uns trets pròpiament mediterranis, però participa també d’altres més 

extrems, propis de les zones climàtiques entre les quals s’emmarca. És una àrea de 

contacte de masses d’aire de característiques diferents: les fredes o polars, procedents de 

les latituds mitjanes i altes, i les càlides o tropicals, pròpies de latituds subtropicals i 

tropicals. La primera es posa de manifest fonamentalment durant els mesos freds de l’any, 

mentre que la segona, caracteritzada per un anticicló en les capes mitjanes i altes de la 

troposfera, és predominant durant l’estiu.  

 

D’altra banda, la posició de Catalunya, a l’occident europeu i a llevant de la 

Península Ibèrica, confereix al seu caràcter general mediterrani alguns trets atípics: 

l’hivern no és a Catalunya una estació plujosa, a causa de la seva posició a sotavent dels 

temporals atlàntics. L’oceà Atlàntic queda a ponent, però clarament separat del territori 

català per les elevades serres Ibèriques, aquestes poden exercir de barrera aerològica, 

atenuant i modificant la influència atlàntica. Al litoral i al prelitoral serà la tardor l’estació 

més plujosa, en donar-se els màxims contrastos tèrmics entre les aigües mediterrànies i 
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les primeres condicions atmosfèriques fredes. Finalment, el clima queda matisat per la 

proximitat del continent africà, on té el seu origen algun dels tipus de temps que l’afecten. 

El resultat d’aquest joc d’influències es manifesta amb una pluviometria mitjana anual molt 

diversa al llarg de tot el territori català amb grans desequilibris quan s’entren a estudiar 

zones en concret. És aquesta la base de tot el problema, la sequera produïda en algunes 

de les zones del país ocasionada pels grans desequilibris climatològics i pluviomètrics ja 

comentats. D’aquí es pot extreure la necessitat de la interconnexió de conques per tal de 

minimitzar el problema plantejat, aquesta interconnexió de conques és doncs una forma 

d’uniformitzar el territori. 

 

3.1.1.2.- Extraordinària riquesa climàtica 

 

La varietat geogràfica de Catalunya, de la mateixa forma que la pluviomètrica i 

climatològica, és realment extraordinària, sobretot si es té en compte la seva modesta 

extensió. La gamma d’altituds cobreix més de 3.000 metres, produint uns pisos climàtics, 

en especial tèrmics, que donen temperatures mitjanes anuals des de 17 ºC a 0 ºC. 

L’orografia es troba molt compartimentada en serres i depressions. Aquest factor, unit a 

diferents orientacions en les seves unitats de relleu tal hi com ja s’ha comentat produeix 

grans contrastos climàtics i meteorològics entre unes comarques i les seves veïnes. Una 

bona manifestació d’aquests contrastos el trobem en el mapa de precipitació mitjana 

anual, on els totals pluviomètrics oscil·len entre els més de 1.200 mm, a determinats punts 

dels Pirineus, i els menys de 400 mm a ponent de la Depressió Central. 

 

La disposició paral·lela a la costa de les serres Litoral i Prelitoral allunya les terres 

interiors de la influència marítima, més del que la modesta distància en línia recta faria 

suposar. Així es donen clars trets de continentalitat a la Depressió Central catalana en 

oposició a la influència suavitzadora de les aigües mediterrànies a la costa. 
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Figura 1: Precipitació mitjana anual. En color blavós fort precipitacions majors a 1200 

mm/any i en colors més càlids precipitacions inferiors als 300 o 400 mm/any. 

(Font:  Servei Meteorològic de Catalunya. Martín-Vide, J. (1992): El Clima)) 

 

 

 
 Figura 2: Temperatura mitjana anual. En color blavós fort temperatures mitjanes de 4 a 5ª i 

en colors més càlids temperatures mitjanes entre els 17 i 18º. 

(Font:  Servei Meteorològic de Catalunya. Martín-Vide, J. (1992): El Clima)) 
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Els esmentats factors geogràfics i la situació i posició de Catalunya produeixen 

com a resultat un autèntic mosaic de climes. Així, des del punt de vista termopluviomètric, 

es poden definir un seguit de zones climàtiques aproximades, totes elles amb uns límits 

molt tènues (divisió climàtica de Catalunya). 

 
Figura 3:Geografia General dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 

(Font:  Servei Meteorològic de Catalunya. Martín-Vide, J. (1992): El Clima) 

 

En definitiva, a excepció de la Vall d’Aran, de clima atlàntic, Catalunya de forma 

general es caracteritzarà, a grans trets, per uns hiverns amb temperatures suaus (com a 

excepció també algunes zones interiors) i estius calorosos i secs. La pluviometria és molt 

irregular. La presència de la massa d’aire mediterrània modera les temperatures alhora 

que pot originar pluges torrencials a la tardor, especialment a la zona litoral i prelitoral. A 

mesura que s’avança cap a l’interior les característiques tèrmiques i pluviomètriques es 

modifiquen, generalment augmentant l’amplitud tèrmica i disminuint les precipitacions. 

Així, a la Depressió Central els hiverns són freds i abunden les boires d’inversió tèrmica, 

mentre que els estius són molt calorosos i secs. A les zones de muntanya les 

temperatures són més baixes i les precipitacions més abundants. Al Pirineu Oriental 
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l’estació més plujosa és l’estiu, degut al gran nombre de tempestes estivals. Per una altra 

banda, la posició de Catalunya entre Euràsia i Àfrica i a la frontera entre les masses d’aire 

tropical i polar, fa que es vegi afectada per entrades d’aire fred procedents del nord o 

d’aire calent procedents del sud, ocasionant sobtades baixades o pujades de 

temperatures. 

 

3.1.1.3.- Previsió futura 

 

La situació en la qual ens hem trobat aquests darrers temps ha resultat ser crítica, 

de fet es varen prendre mesures excepcionals i es va redactar un decret de sequera 

durant aquest any 2008. Aquesta dinàmica negativa, segons els meteoròlegs està previst 

que continuï de la mateixa forma com fins ara o que empitjori degut a aspectes com el 

canvi climàtic (accentua les varietats de climes). Així les perspectives de millora són 

pràcticament nul·les fet que fa que sigui necessari l’actuació d’una forma o altra per fer 

front al desequilibri climàtic i a la sequera ocasionada per aquest desequilibri en diverses 

zones de Catalunya. 

 

3.1.2.- SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA. L’ÀREA  METROPOLITANA  DE   

BARCELONA, EL  FOCUS  DEL  CONSUM  A  CATALUNYA 

 

3.1.2.1.- Situació actual   

 

L’aigua és un bé escàs i no pas il·limitat, indispensable per a l’home i per al 

desenvolupament econòmic i social d’aquest.  

 

A Catalunya una tercera part del consum d’aigua es destina a l’ús domèstic i 

industrial mentre que les dues terceres parts restants s’utilitzen per a usos agrícoles. 

Resulta evident però que aquest consum és diferencial depenent de cada zona, així doncs 

no és el mateix el consum que es produeix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el 

consum produït en una zona dels Pirineus de Lleida amb molta menys densitat de 

població i indústria pràcticament nul·la. Són aquestes diferències de consum, sumades a 

la gran irregularitat pluviomètrica i climatològica, les que fan que s’hagin de buscar 

solucions de forma conjunta i global en tot el territori. 
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Fent una valoració a nivell de país i valorant les demandes i els recursos 

disponibles en el conjunt del territori català es té que el balanç hídric global de totes les 

sèries anuals surt positiu, fet que podria fer pensar que la problemàtica no existeix, això 

però tal i com s’ha comentat no es així degut als grans desequilibris territorials en termes 

de demanda i disponibilitat de recursos. 

 

Centrant-nos en el que s’ha definit com a Àrea Metropolitana de Barcelona i els 

seus voltants podem dir que el desequilibri del qual s’ha parlat és màxim. La regió o àrea 

metropolitana s’abasteix amb aigües del riu Ter, regulades pels embassaments de Sau, 

Susqueda i el Pasteral (amb un volum aproximat d’uns 400 hm3) i del riu Llobregat, regulat 

pels embasaments de la Baells, Llosa del Cavall i Sant Ponç (amb un volum aproximat 

d’uns 215 hm3). Així en aquest àmbit del qual estem parlant i on incloem les comarques 

del Barcelonès i del Baix Llobregat i una part de les comarques de l’Alt Penedès, Anoia, 

Garraf, Maresme , Vallès Oriental, Vallès Occidental i una part petita de la Selva ; consta 

d’una població aproximada d’uns 5 milions d’habitants, la majoria dels quals encara 

queden més concentrats al voltant de la ciutat de Barcelona. 

 
Figura 4: Concentració de la població i demanda domèstica de l’aigua. 

(Font:  Agència Catalana de l’Aigua. Estudi de caracterització i prospectiva de les 

demandes d’aigua a les conques internes de Catalunya i a les conques catalanes de 

l’Ebre.) 
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La concreció de les demandes d’aigua en l’àrea esmentada no són objecte 

d’aquest apartat sinó que es concretaran més endavant al llarg del desenvolupament de la 

tesina.  

 

3.1.2.2.- Previsió futura 

 

 En els darrers anys la tendència a la centralització de les activitats i dels nuclis de 

població en zones molt concretes ha estat predominant, ara sembla però que es tendeix a 

descentralitzar una mica més el sistema de forma que el creixement dels grans nuclis 

industrials i poblacionals sembla que un futur tendirà a suavitzar-se. Així segons dades de 

l’Idescat en l’horitzó del 2015 es preveu l’evolució de la població: 

              

 
Figura 5: Perspectives evolució població a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Estudis població, previsió futura. 

Anuari 2007) 

 

 De l’anterior quadre es pot apreciar que la població en el conjunt de l’àrea 

metropolitana continuarà creixent de forma suau, considerant que un augment de la 

població va lligat també a un augment de les activitats que es desenvolupen en un indret 

(indústria, serveis...) podem concloure que les demandes d’aigua actuals d’avui en dia es 

veuran incrementades lleugerament. 

 

 De totes maneres però si aquest creixement que es suposa fos nul caldria també 

actuar ja que la situació actual no és l’adequada i no garanteix l’abastament d’aigua al 

100% en l’àmbit metropolità de Barcelona. 
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3.1.2.3.- Possibles solucions 

 

 Com a possibles actuacions per a la resolució o disminució del problema que es 

considera es pot actuar de la següent forma: 

- Seguir de forma estricta les consideracions de racionalitat i gestió de l’aigua que 

es consideren en la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/UE), opció que no 

seria una solució definitiva i que únicament ens serviria per reduir les dimensions 

del problema plantejat. 

- Descentralització de les activitats i dels nuclis de població: Des d’un punt de vista 

teòric seria una opció força vàlida, a la pràctica però és una opció poc realista i 

molt difícil de dur a terme. 

- Buscar fonts  i recursos hídrics alternatius: Alguns d’aquests nous recursos 

podrien provenir de: 

  - Construcció dessaladores. 

  - Interconnexió de conques. 

  - Reutilització aigües. 

  -... 

 Aquestes darreres opcions des del punt de vista tècnic són les més viables, 

així una d’elles, la interconnexió de conques, serà la que s’intentarà justificar com 

a solució vàlida per al problema plantejat.  

 

3.1.3.- DEMANDA  ÀREA  METROPOLITANA  DE  BARCELONA 

 

 3.1.3.1.- Àmbit d’estudi 

  

 L’àmbit d’anàlisi és l’Àrea Metropolitana de Barcelona i part dels seus voltants, 

més concretament l’estudi pretén abastar tots aquells municipis els quals actualment 

estan connectats a una xarxa d’abastament l’origen de l’aigua de la qual és el mateix que 

el de l’àrea metropolitana. A partir d’aquí la zona d’anàlisi està formada com s’ha dit per 

les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Maresme , 

Vallès Oriental, Vallès Occidental i la Selva. Quan ens referim doncs a totes aquestes 

comarques en aquest treball es parlarà de la regió de Barcelona la qual s’abasteix 

directament de les anomenades conques internes de Catalunya, d’aquesta manera quan 
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s’entrarà a analitzar les demandes i recursos de la zona d’estudi per tal de justificar una o 

altra possible actuació es generalitzarà l’àmbit d’estudi a tot aquell que nodreixen les 

conques internes. 

  

3.1.3.2.- Caracterització demogràfica actual i futura 

 

 L’àmbit esmentat abasta una població total aproximada d’uns 5 milions d’habitants, 

la pertanyent a l’àrea metropolitana més la pertanyent a la població connectada a la xarxa 

d’abastament regional.  En els últims anys la població existent a la zona d’estudi ha 

augmentat de forma considerable, aquest creixement avui en dia sembla que tendeix a no 

ser tant elevat com fa per exemple un parell d’anys. En la següent taula es pot apreciar 

clarament l’evolució demogràfica de les diferents comarques pertanyents a la zona 

d’estudi des de l’any 1970 fins l’actualitat. 

 

  1.970 1.981 1.991 2.007 

Alt Penedès 56.788 64.894 69.863 93.408 

Anoia 65.903 78.201 82.450 109.198 

Baix Llobregat 387.609 573.461 610.192 757.814 

Barcelonès 2.275.950 2.454.491 2.302.137 2.226.913 

Garraf 54.764 69.840 76.915 136.328 

Maresme 189.574 253.527 293.103 398.502 

Selva 27.596 36.719 47.416 144.420 

Vallès occidental 445.823 598.324 649.699 815.628 

Vallès oriental 155.371 225.095 262.513 361.319 

TOTAL 3.659.378 4.354.552 4.394.288 5.043.530 
 

Figura 6: Evolució històrica de la població a la regió metropolitana 

(Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Estudis població, evolució històrica. 

Anuari 2007) 

 

 De l’anterior taula veiem que el creixement de la població total d’avui en dia 

respecte l’any 1970 ha estat aproximadament del 38%.  
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 Segons un estudi demogràfic d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (Informe 2006) 

realitzat per estimar la demanda futura d’aigua es té previst que en l’horitzó de l’any 2025 

el creixement demogràfic de la regió objecte d’estudi sigui el que es mostra en la següent 

taula, l’estimació de la població futura s’ha realitzat mitjançant l’estimació d’un coeficient 

incremental. 

 

  
Població 

actual 
Coeficient 

incremental 

Població 
horitzó 
2025 

Alt Penedès 93.408 1,53 142.914 

Anoia 109.198 1,48 161.613 

Baix Llobregat 757.814 1,40 1.060.940 

Barcelonès 2.226.913 0,85 1.892.876 

Garraf 136.328 1,72 234.484 

Maresme 398.502 1,18 470.232 

Selva 144.420 2,15 310.503 

Vallès occidental 815.628 1,23 1.003.222 

Vallès oriental 361.319 1,63 588.950 

TOTAL 5.043.530 1,11 5.598.318 
 

          Figura 7: Població estimada a horitzó del 2025 (Font ATLL. Informe 2006) 

 

  Aquest creixement global és relativament modest, representa però un 

creixement important a les comarques de la perifèria ja que es tendiria a produir el que 

s’anomena reequilibri territorial, on gent que viu a les zones més poblades tendeix a 

desplaçar-se cap a la perifèria, cap a les zones no tant poblades. 

 

 3.1.3.3.- Demanda d’aigua 

 

 L’objectiu d’aquest apartat és la caracterització i quantificació dels volums d’aigua 

actualment demandats al territori d’anàlisi i mirar d’obtenir una perspectiva de l’evolució 

d’aquests en un futur a fi efecte de poder proporcionar una eina per a la realització d’un 

model de gestió de l’aigua en la zona d’estudi i en tot el conjunt de Catalunya. Per a 

assolir aquest objectiu, s’ha usat bàsicament informació proporcionada per ATLL (Aigües 

Ter-Llobregat. Informe 2006) en la qual es caracteritzen les demandes d’aigua segons 

diferents aspectes com són els usos, comarques, zones... L’anàlisi de tota aquesta 

informació ens ha de permetre adquirir un coneixement ampli i detallat de la situació 
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actual de la demanada d’aigua al mateix temps que també ens ha de ser útil per a 

determinar unes previsions fiables de l’evolució futura a partir dels anomenats models de 

demanda d’aigua. 

 

 Pel que fa a la definició de demanda d’aigua podem dir que es considera com a tal 

els volums d’aigua sol·licitats per a tota aquella activitat humana que necessiti un consum 

d’aigua per tal de portar-se a terme. Les demandes d’aigua es poden classificar 

fonamentalment en consumptives i no consumptives. 

 

 Com a demandes consumptives entenem aquelles que requereixen d’un consum 

directe d’aigua de forma que aquest ocasiona una disminució directa de les reserves 

existents degut a l’ús per a una determinada activitat, aquestes es poden classificar: 

- Demanda domèstica: Inclou l’ús domèstic, públic i comercial (inclou les 

demandes turístiques). 

- Demanda industrial: Inclou els usos i  serveis de tipus industrials. 

- Demanda de reg: Inclou els usos de reg de camps de cultiu i camps de golf. 

- Demanda ramadera: Inclou els usos de les granges ramaderes. 

 

Com a demandes no consumptives es consideren els cabals utilitzats per les 

centrals hidroelèctriques, nuclears i piscifactories.  

 

No es consideren demanda d’aigua els cabals ecològics donat que aquests, en 

realitat, són una part dels recursos que no es poden utilitzar pels ja citats anteriors usos. 

 

Pel que fa a l’avaluació de la demanda d’aigua per als diferents usos s’han adoptat 

els criteris següents distingint bàsicament entre els següents tipus de demandes: 

- Demanda de reg: Degut a l’absència generalitzada d’aforament de cabals en 

l’ús per a reg i ramader, la demanda en aquests casos s’avalua a base de la 

comptabilització de superfícies, conreus i mètodes de reg, per una part, i 

establiments ramaders i caps de bestiar, per l’altra, aplicant-hi dotacions 

teòriques per zona i tipus de bestiar, respectivament. En conseqüència, en el 

cas de la demanda d’aigua agrícola la demanda teòrica no coincideix amb els 

usos actuals. 
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- Demanda urbana: La demanda urbana es pren igual al consum actual. Així 

aquesta demanda s’avalua a base de dades reals recopilades de forma 

detallada arreu de l’àmbit i no en base de dotacions inicialment preestablertes.  

 

D’aquesta manera la metodologia d’avaluació de les demandes d’aigua actuals es 

visualitza en el següent esquema:  

 
Figura 8 Esquema avaluació de les demandes d’aigua 

(Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA): Estudi de la demanda d’aigua a Catalunya. 

Document de síntesi.2007) 

 

 Un cop ja comentat el que entenem per a demandes i els seus criteris d’avaluació 

podem ja entrar a analitzar o dividir els diferents tipus de demandes (domèstica, industrial, 

reg i ramadera) la distribució de les quals segons les diferents zones d’estudi es mostra 

en la següent taula, com ja s’ha comentat en un dels anteriors punts l’estudi de demandes 

i recursos d’aigua de la zona d’actuació es generalitzarà per al conjunt de les 

anomenades conques internes de Catalunya, les conques de les quals provenen tots els 

recursos. 
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Figura 9. Distribució de les demandes d’aigua (Hm3) en les conques internes de Catalunya 

(Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA): Estudi de la demanda d’aigua a Catalunya. 

Document de síntesi.2007) 

  

 De la demanda total de les conques internes, que tal i com es pot apreciar a 

l’anterior taula resulta ser de 1186 hm3/ any, uns 800 Hm3/any ja són requerits a la nostra 

zona concreta d’estudi, la que hem anomenat com a regió de Barcelona (Àrea 

Metropolitana de Barcelona i voltants). 

 

 De forma percentual les demandes d’aigua es poden representar com: 

ZONA 

% 
DEMANDA 

DOMÈSTICA 

% 
DEMANDA 

INDUSTRIAL 

% 
DEMANDA 

RAMADERA 

% 
DEMANDA 

REC 

MUGA-FLUVIÀ 19,4 6,9 4,2 69,5 

ALT TER 36,5 38,1 22,3 3,1 

BAIX TER 20,5 11,8 3,2 64,5 

TORDERA 40,9 32,2 0,9 26 

BESÒS 65,4 22,2 1,1 11,3 

ALT LLOBREGAT 49 21,3 15,9 13,8 

BAIX LLOBREGAT 66,4 26,3 0,3 7 
FOIX-GAIA-
FRANCOLÍ 23,8 22,1 1,8 52,3 

BAIX EBRE-MONTSIÀ 8 6 0,6 85,4 

MITJANA 36,7 20,7 5,6 37,0 
 

Figura 10. Distribució de les demandes d’aigua (%) en les conques internes de Catalunya 

(Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA): Estudi de la demanda d’aigua a Catalunya. 

Document de síntesi.2007) 
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% DEMANDA (MITJANA)

36,7%

20,7%
5,6%

37,0%

 

% DEMANDA BAIX LLOBREGAT

66,4%

26,3%

0,3% 7,0%

 

% DEMANDES (MUGA-FLUVIÀ)

19,4%

6,9%

4,2%

69,5%

 
Figura 11. Gràfics de distribució de les demandes d’aigua en les conques internes de 

Catalunya (Font: Elaboració pròpia a partir de Agència Catalana de l’Aigua (ACA): Estudi 

de la demanda d’aigua a Catalunya. Document de síntesi.2007) 

 

 Demanda domèstica 

 Demanda reg 

 Demanda industrial 

 Demanda ramadera 
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 La demanda d’aigua és molt variable depenent de la zona, així en les comarques o 

zones de més concentració de població de l’àrea metropolitana de Barcelona es pot 

apreciar clarament que la demanda domèstica és molt important i clarament superior als 

altres tipus de demanda, al Baix Llobregat: 66,4% demanda domèstica; en contraposició 

trobem zones com la del Muga-Fluvià en el qual la demanda d’aigua domèstica és només 

del 19,4 % mentre que la demanda per reg és del 69,5%.  D’aquí es pot extreure 

clarament el que ja s’havia comentat en alguna altra ocasió, que existeix un gran 

desequilibri territorial pel que fa a les demandes d’aigua. 

 

 A continuació entrem a analitzar l’estacionalitat de la demanda de l’àmbit d’estudi 

podem dir que la demanda punta en l’àmbit d’estudi es manifesta al mes de Juliol (i en 

segon terme al mes de setembre) ja que, al mes d’agost, per un costat, hi ha una aturada 

general de l’activitat industrial i per un altre el desplaçament massiu de la població (per 

vacances) supera amb escreix l’afluència turística. Així al mes de juliol, la demanda total 

de l’àmbit pot estimar-se un 30% més elevada que la mitjana mensual de forma que pot 

ser d’aproximadament uns 130 Hm3/mes en el conjunt de les conques internes de 

Catalunya, de la qual més de la meitat és requerida a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

3.1.3.4,- Dotacions d’aigua 

 

 Entenem com a dotació d’aigua la demanda unitària per habitant i dia en l’ús urbà, 

la demanda unitària per caps i dia en l’ús ramader i la demanda unitària per hectàrea i any 

en l’ús per a reg, així una dotació implica la utilització d’una determinada quantitat (recurs) 

d’aigua. 

 

 Parlant en aquests termes podem dir que existeix una gran diferència de dotacions 

d’un municipi a un altre, existeix però una certa uniformitat comarcal. En el conjunt de tot 

l’àmbit d’estudi les dotacions són: 

- Dotació domèstica:    237,5 l/hab/dia 

- Dotació Industrial:     115,1 l/hab/dia 

- Dotació Urbana (domèstica+industrial):  352,6 l/hab/dia 

- Dotació per ramaderia:    3,6 l/cap/dia 

- Dotació per reg:     6.166 m3/ha/any 
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Un cop s’ha parlat ja de dotacions (unitàries) i perspectives demogràfiques de 

creixement es poden extreure de forma directa les demandes d’aigua esperades 

en un futur, en aquest context es defineixen dos escenaris segons l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) en l’Estudi de la demanda d’aigua a Catalunya. 

Document de síntesi 2007): 

- Escenari tendencial: Partint de la constatació que les dotacions actuals són 

relativament optimitzades en comparació amb àmbits similars d'altres països 

desenvolupats (Califòrnia, Florida, Austràlia, Itàlia), aquest escenari consisteix en 

aplicar, municipi per municipi, les dotacions actuals a la població futura. Per a la 

demanda industrial, es planteja un augment lleuger, proporcionalment menor que el 

de la demanda domèstica, ja que es considera que en les zones amb gran consum 

industrial es produirà un estancament dels volums utilitzats, tal i com està succeint 

en l’actualitat degut a que es compensen l’increment de producció amb les mesures 

d’estalvi que es desenvolupen. L'escenari tendencial implica per tant el manteniment 

dels hàbits de consum actuals a llarg termini sense que s’intensifiquin les mesures 

de gestió de la demanda. No es creu convenient, per altra banda, plantejar 

l'increment de les dotacions domèstiques, donat que es creu que la implantació de 

la Directiva Marc de l'Aigua, amb les seves exigències de fomentar l'ús sostenible de 

l'aigua i una cobertura total dels costos relacionats amb el cicle de l'aigua a partir de 

la tarifa, farà que es mantinguin les dotacions actuals o, fins i tot, s'iniciï una 

tendència a la baixa. Per altra part, al reg es considera que les dotacions actuals es 

mantindran en les superfícies de regadiu existents en l’actualitat, mentre que a les 

noves superfícies de regadiu es considera que funcionaran amb dotacions 

optimitzades (més reduïdes).  

- Escenari d’estalvi intens: Consisteix en plantejar una reducció de les dotacions, 

tant domèstiques com industrials, en la situació futura, com a conseqüència de la 

implantació de l'esmentada Directiva Marc de l'Aigua i l'aplicació d'estratègies de 

gestió de la demanda. Aquesta reducció respon a l’estalvi produït per la millora del 

rendiment de les xarxes, el control de dotacions excessives (aforaments, regs de 

jardins,...), la implantació de dispositius d’estalvi en tots els usos, així com 

l’increment dels preus (cobertura total de costos). Per altra part, al reg es considera 

que s’optimitzen les dotacions d’aquest per a tots els regs, tant per als actuals com 

pels futurs.  
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3.1.4.- PROCEDÈNCIA  DELS  CABALS. 

 

 3.1.4.1.-Recursos  

 

 Els cabals o recursos en la zona que ens ocupa provenen de: 

 1.- Xarxes regionals 

  - Xarxa d’ATLL (Ter – Cardedeu - La Roca del Vallès – Llobregat - Abrera) 

   - Xarxa d’AGBAR (Llobregat – Sant Joan Despí i pous de Cornellà) 

 2.- Fonts pròpies: 

  - Municipals 

  - Industrials 

  - Urbanitzacions i altres usuaris. 

 

En quan a l’origen d’aquests recursos d’aigua utilitzats, considerant només els 

recursos superficials i els subterranis pertanyents a la zona d’estudi, la regió de Barcelona 

(Àrea Metropolitana de Barcelona i voltants), s’ha pogut establir que aproximadament el 

60 % dels cabals utilitzats per a l’abastament d’aigua urbana prové d’aigües superficials 

(516 hm3 dels quals un 41% prové de la conca del Ter i un 31% de la conca del 

Llobregat), el 40 % restant, uns 344 hm3/any és bàsicament d’origen subterrani. Aquestes 

proporcions però depenen molt del tipus d’abastament, així les xarxes municipals es 

nodreixen fonamentalment d’aigües superficials (72%),  mentre que la indústria que utilitza 

amb fonts pròpies fa servir majoritàriament orígens subterranis (aqüífers) (85%).  

 

En l’àmbit de gestió de les quantitats d’aigua podem dir que el 85% d’aquesta és 

administrada pels serveis d’aigua municipals (públics, privats o mixtos), mentre que les 

fonts pròpies no municipals (indústries, urbanitzacions) només representen el 15 % 

restant. La població servida per les xarxes regionals (aquella que, de forma total o parcial 

té accés a cabals procedents d’aquestes xarxes) és aproximadament el 90 % de la 

població total. 
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3.1.4.2.-Recursos alternatius 

 

 En els darrers temps ha sorgit alguna nova font o origen de recursos per tal 

de no haver de dependre tant de la pluviometria (aigua superficial i embassaments) i de 

l’estat dels aqüífers. Les dos noves fonts més importants són: 

 

- Reutilització de l’aigua depurada: Es basa en la recuperació de la qualitat de 

les aigües residuals de forma que la seva reutilització permet l’increment dels 

recursos disponibles i en minimitza l'impacte ambiental.  

Cal distingir, però, entre la reutilització directa i indirecta a través de 

cursos naturals. Mitjançant l’abocament als cursos naturals i la seva dilució 

amb el cabal circulant, les aigües depurades són reutilitzades indirectament 

aigües avall per a aprofitaments urbans, agrícoles i industrials. En canvi, en la 

reutilització directa planificada es transporta l’aigua depurada fins al punt 

d’aprofitament a través d’un conducte específic.  

En quant als usos d’aquesta aigua regenerada,  les aplicacions són 

bàsicament en:  

- Ús agrícola i cabals ecològics
 
 

- Reg de camps de golf
  

-Altres usos 

        L’any 2007 es varen reutilitzar uns 18 hm3 d’aigua. 

 

- Dessalinització de l’aigua de mar:  Malgrat l’elevat consum d’energia que es 

requereix en el procés de dessalinització i el volum important de salmorra 

resultat és una de les alternatives més plantejades en l’actualitat per mirar de 

pal·liar els dèficits d’aigua. Així cal destacar les dessalinitzadores de Tordera i 

Cunit, ja finalitzades, i la del Prat, actualment en construcció. 
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3.1.4.3.- Possibles efectes del canvi climàtic en els recursos 

 

En aquest apartat es vol plasmar la influència del canvi climàtic en la variació 

(disminució) dels recursos hídrics disponibles, la informació present en aquest apartat 

bàsicament és fruit d’un estudi de ATLL (Informe 2004) que tenia per objectiu quantificar i 

caracteritzar la disminució dels esmentats recursos hídrics degut al canvi climàtic. Així 

s’ha volgut fer una aproximació a la possible magnitud dels efectes sobre els recursos 

hídrics d’un canvi en el clima. L’existència d’un canvi climàtic a escala global d’origen 

antròpic és un fet cada vegada més recolzat per la ciència. Ara bé, la magnitud d’aquest 

canvi és incert, més encara a escala regional. D’aquesta manera el que s’ha fet ha estat 

calcular la variació de recursos en una conca concreta a partir d’uns escenaris de variació 

de temperatura i precipitació per tenir una il·lustració de la possible magnitud del 

problema. 

 

Els estudis actuals mostren que la temperatura mitjana superficial global de la 

Terra ha augmentat en el segle XX uns 0,6 ºC i que hi ha cada vegada més proves que la 

major part de l'escalfament observat en els darrers 50 anys és degut a les activitats 

humanes i no només imputable a la variació natural del clima. Les influències humanes 

provenen de les emissions de gasos d'efecte hivernacle com el CO2 entre d'altres factors. 

 

Les dues figures següents mostren l’evolució de les variacions de la temperatura 

global de la Terra respecte a la mitjana de 1961-2000. 
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Figura 12. Gràfics de variació de la temperatura de la terra respecte la mitjana 

 (Font: ATLL. Informe 2004) 
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Per estudiar el possible canvi climàtic s'estableixen primer una sèrie d'escenaris 

futurs d'emissions i concentracions de gasos. Les projeccions sobre el clima s'obtenen 

aplicant models matemàtics de simulació de l'atmosfera. La confiança en la fiabilitat 

d'aquests models per projectar el clima futur ha augmentat en els darrers anys, tant per la 

major comprensió dels fenòmens climàtics com per l'adequació demostrada dels models a 

un gran ventall d'escales temporals i espacials.  

A escala global es projecta un augment de la temperatura (entre 1,4 ºC i   5,8 ºC 

en el període 1.990-2.100) i del nivell del mar sota tots els escenaris considerats. Les 

simulacions projecten també un augment global de la concentració de vapor d'aigua i de la 

precipitació, però la situació depèn de la regió. A escala europea, les projeccions són més 

incertes i varien segons el model usat, i encara més si ens volem reduir a una zona 

concreta. Segons l'informe “The regional impacts of Climate Change” de l'IPCC
 
(1997) 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), al sud d'Europa la temperatura diürna 

augmentaria entre 1,5 i 4,5 ºC amb la hipòtesi de duplicació de CO2. Els canvis en la 

precipitació són més incerts. Per a les latituds altes d'Europa, la majoria de models 

mostren increments en la precipitació a l’hivern i pocs canvis a l'estiu. Per a la regió 

mediterrània, la situació depèn del model considerat.  

Pel que fa a la metodologia emprada per a l’estimació de la magnitud dels efectes 

del canvi climàtic en els recursos hídrics s’ha procedit de la següent forma: S’han 

considerat tres escenaris de variació de temperatura i de precipitació, aquests però no són 

prediccions sinó models de futurs climes plausibles de forma que les inferències que se’n 

facin no són prediccions sinó il·lustracions del caràcter i de la magnitud de les 

conseqüències potencials. Aquests escenaris són:  

-  Escenari 1: Augment d'1º C en la temperatura mitjana anual.  

-  Escenari 2: Augment d'1º C en la temperatura mitjana anual i disminució del 5 

% en la precipitació mitjana anual.  

- Escenari extrem: Augment de 4 ºC en la temperatura mitjana anual i dis-

minució d'un 15 % en la precipitació mitjana anual.  
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S’ha seleccionat una conca calibrada en l’estudi per obtenir sèries d’aportacions 

naturals variant les entrades de temperatura i de precipitació. D’aquesta manera es pretén 

observar en un exemple concret la magnitud de la disminució de les aportacions amb els 

escenaris considerats. La conca escollida ha estat el Cardener a l’embassament de la 

Llosa del Cavall. Així els resultats obtinguts de l’estimació de l’impacte del canvi climàtic 

sobre els recursos del riu Cardener a l’embassament de la Llosa del Cavall  han estat en 

cadascun dels 3 escenaris considerats els següents: 

-   En l’escenari 1, amb un augment de la temperatura mitjana anual d'1 ºC, es 

produeix un augment de l'evapotranspiració del 5 % i una disminució de recursos 

del 3 %.  

-   En l’escenari 2, en què es considera la temperatura de l’escenari 1 però una 

disminució de la precipitació del 5%, les aportacions a la Llosa del Cavall 

disminueixen un 11 %.  

-   Finalment, en l’escenari extrem, en què s’augmenta la temperatura 4 ºC i es 

disminueix la precipitació un 15 % respecte a la situació inicial, es produeix un 

augment de l’evapotranspiració del 22 % i una disminució de recursos del 34 %.  

A la figura següent es mostren gràficament els resultats obtinguts: 

 

Figura 13. Gràfics representatiu de les variacions climàtiques ocasionades degut al canvi climàtic 

(Font: ATLL. Informe 2004) 
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Aquests resultats no són representatius de tot el territori ja que l’efecte del canvi 

climàtic pot ser diferent en funció de la latitud o característiques de la conca, queda clar 

però que el canvi climàtic influeix de forma més o menys important de forma negativa en 

la disminució dels recursos hídrics, d’aquesta manera s’extreu doncs que el canvi climàtic 

és un dels factors a tenir en compte en la quantificació de la variació futura dels recursos 

hídrics. 

 

3.2.- DIAGNOSI  O  BALANÇ  DE  LA  SITUACIÓ  

 

3.2.1.- SITUACIÓ  REGIÓ BARCELONA  

 

Arribat aquest punt ja s’ha realitzat unes anàlisis de la situació actual de la 

climatologia, demandes d’aigua i recursos disponibles a la nostra zona d’estudi, estem 

doncs en condicions de resumir o caracteritzar els principals dèficits presents al nostre 

àmbit d’actuació, aquests es poden sintetitzar en els següents punts: 

- El clima característic del nostre àmbit de treball es pot caracteritzar de forma 

sintètica com un clima altament variable que fa que llocs concrets disposin de 

recursos hídrics importants en contraposició a altres llocs relativament propers 

en els qual el desequilibri és altament negatiu. Un exemple claríssim d’això és 

el que succeeix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on en una superfície 

relativament petita es concentra una demanda important d’aigua que fa que els 

recursos disponibles de la pròpia zona siguin clarament insuficients. 

- La demanda d’aigua a la regió de Barcelona (Àrea Metropolitana de Barcelona 

i els seus voltants) és d’aproximadament uns 800 hm3/any, les perspectives de 

futur però auguren un augment d’aquestes demandes per a l’horitzó de l’any 

2.025 d’aproximadament l’11%. 

- Els recursos disponibles de la zona s’han estimat en uns 860 hm3 sense tenir 

en compte els que s’anomenen els recursos alternatius (reulitizacions aigua, 

dessalació...) 

 

La gran variabilitat climàtica del nostre territori i la disposició de relativament pocs 

recursos hídrics en comparació a les demandes que s’estan produint actualment i que 

està previst que es produeixin en un futur (està previst que augmentin), justifiquen 

sobradament la necessitat de procedir a realitzar alguna que altra actuació; una actuació 
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possible és la interconnexió de xarxes o de conques per tal de minimitzar els efectes 

d’aquesta gran variabilitat climàtica i equilibrar així zones amb demandes i recursos 

disponibles similars. 

 

3.2.2.- PROPOSTES  MILLORA: RECURSOS ALTERNATIUS  O  NO  

CONVENCIONALS 

 

Entrant únicament a considerar opcions directament relacionades amb tot el que 

s’ha parlat fins ara es poden realitzar una sèrie de propostes de millora definint una sèrie 

de recursos alternatius o no convencionals a utilitzar per intentar millorar la situació 

hidrològica a la regió de Barcelona i en tot l’àmbit de les nostres contrades. Aquestes 

propostes bàsicament són: 

- Estalvi aigua 

- Reducció pèrdues a la xarxa 

- Educació ambiental 

- Política de preus 

- Dessalació 

- Reutilització aigües 

- Transvasaments o realització d’interconnexions entre xarxes o conques (és el 

que es pretén justificar com a opció preferent al llarg de la realització d’aquesta 

tesina). 

 

3.2.2.1.-Estalvi d’aigua 

 

Com  ja s’ha comentat en altres ocasions al llarg d’aquest treball l’aigua és un 

recurs natural limitat i escàs,  és bàsicament per això que una política d’estalvi d’aigua és 

una mesura important a l’hora de fer front a aquesta escassetat de recursos.  

 

Actualment existeixen una sèrie de polítiques que tenen per objectiu l’estalvi 

d’aigua, una d’aquestes polítiques és la que du a terme l’ICAEN , ( Institut Català 

d’Energia del Departament de Comerç i Indústria de la Generalitat de Catalunya), que 

centra els seus esforços en l’estalvi bàsicament en el camp domèstic i industrial. Dir però 

que com a element més important en aquest àmbit existeix l’anomenada Directiva Marc 

de l’Aigua, una directiva exemplar a seguir en la qual es pretén treballar el camp de 
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l’estalvi i la bona gestió de l’aigua, aquesta directiva és d’obligat compliment pels països 

membres de la Comunitat Europea. 

 

Entrant ara a parlar del que és i en què consisteix la Directiva Marc de l’Aigua 

(DMA) (Directiva 2000/60/CE) podem dir que aquesta és l’instrument d’aplicació obligada 

tal i com s’ha dit als estats membres de la Unió Europea per convertir la nova cultura de 

l’aigua en una política concreta a aplicar que cal coordinar amb la resta de polítiques 

sectorials. La DMA és doncs l’eina legal que reflecteix la nova forma de gestionar l’aigua 

on ja no es tracta únicament de satisfer la demanda creixent, sinó que té per objectiu 

equilibrar també els usos i orígens de l’aigua de la qual ens abastim (rius, aqüífers,...) 

mitjançant com s’ha dit una nova política de gestió i estalvi d’aigua. Dir també que en 

aplicació d’aquesta a cadascun del ciutadans se’ns ha donat un paper important ja que 

se’ns pretén conscienciar de la riquesa i el valor que tenen els recursos hídrics. Així 

introduint-.nos ara a casa nostra podem dir que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és 

l’agent públic adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya amb competències sobre el cicle integral de l’aigua aquí a Catalunya i que per 

tant és l’òrgan encarregat d’aplicar i vetllar pel compliment de la nova Directiva Marc de 

l’Aigua, dir també que a més a més l’ACA comparteix amb l’Estat les competències de les 

conques intercomunitàries com la de l’Ebre. En resum doncs l’ACA és responsable de 

l’aplicació de la DMA i està treballant per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de 

l’aigua, de la gestió i l’estalvi d’aquesta, amb la participació diversa i proactiva d’entitats i 

ciutadania. 

 

- Estalvi d’aigua en el camp de la indústria: 

 

Val a dir que la demanda total d’aigua per part de la indústria en el conjunt de tot 

Catalunya és d’uns 283 hm3/any, en els últims anys però aquesta demanda ha baixat de 

forma significativa com a conseqüència de la posada en marxa d’una sèrie de mesures 

entre les quals cal destacar l’increment del preu de l’aigua mitjançant una sèrie de cànons 

tant en el camp del sanejament com el de la infraestructura hidràulica, i per la 

conscienciació ambiental dels empresaris, per les subvencions dutes a terme per les 

administracions per a totes les empreses que potencien l’estalvi d’aigua. 
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- Estalvi d’aigua en el sector domèstic: 

 

És l’altre gran sector en el qual pot plantejar-se la possibilitat d’un estalvi d’aigua, 

aquest estalvi com és lògic bàsicament consistiria  en reduir les dotacions domèstiques, 

aquesta reducció sembla a priori una mica més complicada que en el cas de la indústria ja 

que implica conscienciar una massa de gent molt més gran. Així per tal de dur a terme 

aquestes reduccions de les dotacions domèstiques caldria implicar en primer lloc a 

cadascun dels usuaris, d’aquesta manera l’usuari hauria de tenir interioritzat el valor i 

riquesa de l’aigua; d’altra banda des de les administracions també seria necessari que 

s’impulsés la implantació de noves tecnologies o elements per tal d’afavorir l’estalvi 

d’aigua (bàsicament dosificadors aixetes, dutxes, cisternes... de baix consum). 

 

Per tal de procedir a implantar el que s’ha parlat en el punt anterior cal dir que 

caldria ser molt innovadors en aquest camp de manera que una forma de dur a terme tot 

això seria mitjançant la implantació d’una mena de fiscalitat ambiental que beneficiés a la 

gent que dugués a terme les mesures proposades al mateix temps que es penalitzés a la 

gent que no ho dugués a terme, seria en definitiva més o menys procedir de la mateixa 

forma amb la que s’està actuant en el camp de la indústria. És important ressaltar que 

administracions com la Generalitat de Catalunya ja estan treballant en aquest àmbit de 

forma que s’està impulsant l’estalvi i la bona gestió de l’aigua mitjançant iniciatives com 

l’obligació de la implantació de la ja anomenada Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 

2000/60/CE), una directiva d’obligat compliment per tots els països membres de la 

Comunitat Europea. 

 

3.2.2.2.- Reducció de pèrdues d’aigua a la xarxa. 

 

 Un altre punt a considerar de cara a possibles estalvis potencials és el de la 

reducció de les pèrdues de la xarxa d’abastament les quals venen ocasionades per petites 

fuites a les canonades. 

 

 Les pèrdues a Barcelona ciutat són relativament petites, es xifren entre el 12% i 

15%; mentre que en alguns dels municipis del seu voltant són força més importants i 

poden arribar en alguns casos fins i tot al 30 o 40 %, això implica que aquest és un 

aspecte a millorar per tal de tenir un estalvi i un millor aprofitament de l’aigua. El que 
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passa és que aquesta millora en molts casos, si el volum de pèrdues no és molt elevat, 

implica una inversió important que no justifica l’actuació. 

 

3.2.2.3.- Educació Ambiental. 

 

 En aquest apartant bàsicament es pretenen comentar dos àmbits diferents 

relacionats amb el Medi Ambient: 

- El primer basat en la conscienciació ciutadana ja comentada en un dels 

apartats anteriors en el qual es pretén recalcar aspectes relacionats amb la 

bona gestió i estalvi de l’aigua. 

- En segon lloc comentar la importància de mantenir la dotació dels cabals 

ambientals als rius per preservar-ne la flora i la fauna autòctona. Així té una 

importància vital que els diferents embassaments deixin passar almenys els 

cabals ecològics mínims per tal de garantir una bona conservació dels diferents 

elements que formen el medi natural.  

 

3.2.2.4.- Política de preus 

 

 Podria ser un punt a tenir en compte el que és la gestió integrada dels recursos 

hídrics. Així sembla lògic pensar que de forma més o menys generalitzada les variacions 

en el preu de l’aigua poden tenir efectes en la demanda. D’aquí caldria intentar que la 

quota de l’aigua anés en funció del consum d’aquesta a partir d’una prèvia estimació de 

les necessitats requerides per cadascun dels usuaris, així seria interessant sancionar els 

consums desmesurats i recompensar els més baixos. 

 

 Dir però que històricament ha resultat que la factura de l’aigua està formada per 

una quota formada per una part fixa i una altra de flexible, la primera resulta força alta 

mentre que la segona no ho és tant en comparació a la primera. D’aquesta manera a un 

consumidor petit li resulta més car el m3 d’aigua que no pas a un consumidor més gran, 

política tarifària que no s’ajusta pas al models d’estalvi d’aigua. No obstant cada vegada 

s’estan implantant més nous canons de l’aigua amb l’objectiu de promoure un consum 

més responsable i sostenible de l’aigua domèstica i industrial, un exemple d’aquestes 

noves tarifes de consum són les que avui en dia està promovent l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
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Figura 14. Tarifes de l’any 2007 d’aigua proposades per l’ACA per tal de promoure el consum 

responsable i sostenible.  

(Font: ACA .Anàlisi de la Directiva Marc de l’Aigua) 

 

3.2.2.5.- Dessalació. 

 

 Aquesta és una de les mesures o solucions més plantejades en els darrers temps 

de forma que en l’actualitat ja existeixen dessaladores en funcionament com per exemple 

la de Tordera i altres estan a punt de finalitzar-se com és la dessaladora del Prat (més 

gran de Catalunya) i la de Cunit , que han de ser un punt de suport importantíssim a l’hora 

de garantir l’abastament a Barcelona ciutat i les seves rodalies.  

 

 La dessalació consisteix bàsicament en extreure els clorurs de l’aigua marina 

mitjançant processos d’osmosis inversa per tal d’obtenir una aigua dolça de qualitat; 

malgrat això existeix molta gent que posa en dubte la capacitat d’aquest tipus 

d’instal·lacions per a garantir els problemes de falta d’aigua ja que aquest procés de 

dessalació té dos grans inconvenients, d’una banda la gran necessitat d’energia requerida 

per tal de dur a terme els processos d’osmosis inversa i de l’altra la quantitat important de 

salmorres que queda al dessalar l’aigua. 

 

3.2.2.6.- Reutilització d’aigües 

 

En aquest apartat es pretén plantejar l’opció de la reutilització de l’aigua després 

de sortir de les depuradores un cop aquesta ha estat regenerada com a un nou recurs 

hidràulic. El concepte de regeneració està molt lligat però als conceptes de qualitat de 

forma que els usos principals que es poden donar a aquesta opció és relativament reduït; 
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en aquest marc els principals són els de regadiu (agrícoles i zones verdes) i alguns 

d’industrials. 

 

 

3.2.2.7.- Transvasaments o realització d’interconnexions entre xarxes o conques. 

 

Aquesta és l’opció que es pretén plantejar i justificar com a possible actuació a 

realitzar per tal de solucionar els problemes d’escassetat d’aigua i obtenir així un 

abastament segur i de qualitat. En aquest sentit un transvasament o interconnexió a priori 

sembla necessari per tal de reduir les diferències climatològiques presents entre els 

diferents punts del nostre territori, el fet de connectar xarxes uniformitza el territori i permet 

una millor distribució dels recursos ja que dóna pas a la utilització de l’aigua procedent de 

zones més humides en indrets més secs, en aquest sentit s’aconsegueix doncs garantir el 

subministrament d’aigua en cada punt del territori segons les necessitats que requereix 

aquest. 

 

Històricament s’han plantejat o s’ha parlat de diferents opcions pel que fa a la 

interconnexió de xarxes o conques per tal de dur aigua a la regió de Barcelona, en cap 

cas però cap s’ha arribat a dur a terme, entre aquestes cal destacar: 

- Transvasament del Roina 

- Minitransvasament de l’Ebre 

- Minitransvasament del Segre 

- Utilització de l’aigua procedent del Canal d’Urgell 

 

Transvasament del Roina. 

 

De les tres opcions d’interconnexió de conques ha estat la històricament més 

plantejada, així aquest projecte de transvasament del Roine a Barcelona és promogut des 

de l’any 1.995 per la companyia francesa BRL (Sté mixte d’Aménagement du Basrhone et 

du Languedoc), la qual ha obtingut del govern francès una concessió fins el 2.056 sobre 

les aigües del Roine. 
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 El projecte de realització de la interconnexió preveu la construcció d’un aqüeducte 

subterrani de 330 Km que portaria 15 m3/s d’aigües, d’Arles (França) a Barcelona seguint 

el traçat que es mostra en la següent figura: 

 

 

 

 
Figura 15. Figura que determina el traçat de l’hipotètic transvasament del Roine (Font: 

Rivernet.Text 2002) 

 

Dir també que alguns motius que no han afavorit a la fluïdesa en les tramitacions i 

acords en matèries d’aquest transvasament ha estat entre d’altres: 

- La baixa qualitat de les aigües del riu Roine, fet que faria necessari el 

tractament de l’aigua augmentant el cost del subministrament ja que es 

requeriria la presència de plantes potabilitzadores o de tractament. 

- Inversió d’execució de l’obra molt elevada, traçat força llarg amb irregularitat 

morfològiques importants a superar. 
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- La hipoteca amb França: El fet d’establir una concessió d’aigües tant important 

de França cap a Catalunya podria hipotecar i condicionar les relacions 

polítiques entre francesos i catalans (espanyols). Sempre seria un factor polític 

a tenir en compte en totes les futures possibles negociacions entre les diferents 

parts, així sembla ser que als polítics catalans i espanyols no els agrada el fet 

d’ estar condicionat en les esmentades negociacions durant tants anys ja que 

cal pensar que al cap i a la fi qui té el domini dels recursos hídrics és França 

encara que es firmi una concessió a varis anys. 

 

La creació de plataformes o associacions ciutadanes contràries a la realització del 

transvasament, juntament amb la ja esmentada poca qualitat de l’aigua i sobretot el fet 

d’haver d’establir unes condicions amb França pel subministrament de l’aigua han fet que 

no s’hagués acabat de tirar endavant mai el projecte de transvasament del Roine. 

Remarcar però que és una opció que encara avui en dia no s’ha arribat a descartar al 

100%. 

 

 

Minitransvasament de l’Ebre. 

 

Aquesta és l’opció que en els darrers temps ha pres més força i bàsicament 

consisteix en portar l’aigua procedent del riu Ebre prop de la seva desembocadura cap a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus voltants; és o va ser una proposta del govern 

espanyol el qual pretenia portar l’aigua excedent dels regants de l’Ebre; en aquest sentit 

es pretenia transvasar un cabal de 1,3 m3/seg que era el cabal considerat com a excedent 

procedent del reg de les terres de l’Ebre. 

 

La solució que es va proposar va ser connectar la canonada del 

minitransvasament, que actualment acaba al Vendrell (minitransvasament del Camp de 

Tarragona), amb Vilafranca del Penedès, on ara acaba la canonada del sistema Ter-

Llobregat (33 Km). D’aquesta manera el cabal de 1,3 m3/seg ja comentat es pretenia 

utilitzar per abastir les comarques del Garraf i Alt Penedès de forma que l’aigua que 

actualment s’utilitzés per abastir aquestes dues comarques es podria utilitzar per abastir la 

zones concretes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Enmig d’aquesta proposta s’hi varen encaixar opinions d’experts els quals varen 

afirmar que malgrat les dificultats del projecte aquesta podia ser una possibilitat 

tècnicament factible i que es podia materialitzar en quatre o cinc mesos. Quan semblava 

que aquesta opció prosperaria varen arribar les pluges de forma que s’eliminà el decret de 

sequera i el Departament de Medi Ambient va descartar realitzar aquest transvasament 

cap a la demarcació de Barcelona per diferents motius: 

- Per l’oposició dels regants de l’Ebre, els quals deien que la concessió que 

tenien assignada no era suficient com per garantitzar-los el seu reg durant tot 

l’any, al mateix temps que es volia aprofitar per portar un cabal de 1,3 m3/seg 

cap a la regió de Barcelona. 

- Per motius ecologistes, el riu Ebre és un riu que històricament des de la 

construcció de les preses presents en moltes de les seves conques és un riu 

desequilibrat ecològicament ja que a la seva desembocadura sofreix un dèficit 

important de sediments, per això moltes associacions ecologistes no han trobat 

correcte el transvasament d’aquest cabal d’aigua ja que aquest encara 

contribuiria més al desequilibri de la desembocadura del riu ja que el seu cabal 

en el tram més proper al mar és veuria disminuït per aquesta actuació, en 

aquest sentit una disminució de cabal va associada a una disminució del 

transport de sediment . 

- Motius polítics, anys enrere no s’havia permès el transvasament d’aigua de les 

terres de l’ Ebre cap a les regions de Múrcia i Almeria, això va ser també un 

factor polític tingut en compte des de Madrid ja que des de diferents comunitats 

es va fer pressió demanant igualtat de criteris (si no es va fer el transvasament 

cap al Sud tampoc acceptaven el minitransvasament cap a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona). 

- Motius pràctics i tecnològics (també podríem considerar-lo com a motiu polític) 

com són que l’obra s’havia de realitzar en un principi de forma urgent però que 

al final, a conseqüència de les pluges i supressió del Decret de Sequera, es va 

considerar que no calia córrer tant de forma que es paralitzà el que s’havia 

projectant al·legant que ja es tenia temps de fer les coses amb més tranquil·litat 

i premeditació; el cert és que a dia d’avui tot encara està adormit i ningú 

sembla que reaccioni ni cap a un sentit ni cap a l’altre, tot fa pensar doncs que  

s’estan estudiant encara diferents alternatives. 
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Minitransvasament del Segre. 

 

Aquest projecte consistia bàsicament en transvasar aigua del riu Segre cap a la 

conca del Llobregat, per a això es varen plantejar bàsicament quatre tipus de solucions, 

les quals es mostren en la següent figura: 

 
Figura 16. Possibles traçats del transvasaments de la conca de l’Ebre 

(Font: El Periódico (13 Març 2008)) 
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En l’anterior figura es poden veure clarament els cinc principals transvasaments 

estudiats durant els darrers temps per a millorar l’abastament de la regió metropolitana de 

Barcelona, tal i com es pot apreciar dels cinc transvasaments plantejats, els quatre 

primers involucren el riu Segre mentre que en el darrer es planteja portar aigua de la 

desembocadura del riu Ebre. Dels quatre transvasaments plantejats del riu Segre, l’opció 

que prengué més força va ser l’opció 1 (en verd), que va arribar a ser aprovada i que fins i 

tot va arribar a replantejar-se sobre el mateix terreny , no va arribar a materialitzar-se  

degut bàsicament a les pressions socials a les quals va estar sotmesa i la poca 

coincidència d’idoneïtat d’aquesta opció entre el govern de la Generalitat i el govern 

estatal, així la Generalitat sostenia que aquesta era una opció interessant mentre que des 

de Madrid es considerà que aquesta no era la millor alternativa. 

 

 Aquesta opció bàsicament consistia en la construcció d’una canonada de 14 km de 

longitud entre Isòvol (Cerdanya) i la conca del riu Llobregat prop del pantà de la Baells 

amb un transport d’un cabal de 1,5 m2/seg; durant aquests 14 km un tram es va projectar 

pel túnel del Cadí i tenia un cost estimat de 45 milions d’euros i una durada estimada de 5 

mesos. 

 

 L’esmentada alternativa era una opció a tenir en compte ja que podia enllestir el 

problema de la sequera i l’abastament deficitari a la zona de Barcelona en un període de 

temps relativament curt. Com a principal inconvenient tenia però la falta de coherència del 

que es volia dur a terme, un transvasament de la part més superior de la conca del riu 

Segre (el Segre és un afluent de l’Ebre) cap a la conca del Llobregat; el riu Segre alimenta 

i dóna servei a una gran varietat d’usos al llarg del seu recorregut, un dels usos més 

importants és l’agrícola amb els Canals d’Urgell i el futur Canal Segarra-Garrigues, aquest 

ús però no ha estat garantit amb la seva totalitat en els darrers temps ja que fa quatre 

temporades la campanya de reg del Canal d’Urgell es va haver de realitzar sota una sèrie 

de restriccions. En aquest sentit no sembla massa lògic a priori plantejar una opció que 

resolgui un problema en un sentit i que el traslladi cap a un altre, en aquesta mateixa 

direcció caldria plantejar-se els transvasaments com una opció viable i possible des de 

finals de conca (“prop de desembocadures”), un cop s’hagin complert totes les 

expectatives d’aprofitament de les conques d’origen o en excepció d’això, que el 

garantiment del manteniment de tots els usos en els zones més inferiors de la zona on es 

realitza la connexió del transvasament. Dir referent a això que l’opció plantejada del riu 
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Segre en l’actualitat no té massa sentit però que si el podria tenir en un futur quan 

l’embassament de Rialb (ha de ser l’embassament més important de la conca del Segre 

pel que fa a la regulació d’aquest, 404 hm3 de capacitat), que actualment encara es troba 

en fase de proves pugui operar al 100% i garanteixi la seguretat dels usos que d’ell se’n 

deriven, entre ells els del regadiu del Canal d’Urgell i el del futur Canal Segarra-Garrigues. 

 

 En conclusió dir doncs que aquesta és una opció poc coherent en l’actualitat degut 

a que els usos en la pròpia conca del Segre no estan garantits en la seva totalitat per la 

falta de regulació en aquest, però que podria ser una opció a tenir en compte en un futur 

quan l’embassament de Rialb pugui operar al 100% de les seves possibilitats de forma 

que encara que es realitzés el transvasament cap a la conca del Llobregat els usos en 

tota la conca del Segre i part de l’Ebre quedessin garantits. 

  

Utilització de l’aigua procedent del Canal d’Urgell 

 

 Aquesta és una opció que s’ha vingut plantejant des de mitjans dels anys noranta i 

que es troba emmarcada una mica en el mateix marc que l’anterior opció, la del 

transvasament del Segre. Així doncs pot ser una opció a tenir en compte en un futur però 

que actualment no és viable si no es garanteix la totalitat d’usos del Canal d’Urgell i de la 

conca del riu Segre en general. 
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 3.3.- SÍNTESI  I  DIAGNOSI  SITUACIÓ  ACTUAL  

 

 De tot el que s’ha tractat fins aquest punt bàsicament se’n poden extreure dos 

grans conclusions: 

1.- Existeix una necessitat de millorar i garantir l’abastament a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona i els seus voltants degut a la climatologia heterogènia i el mal 

repartiment dels recursos hídrics del nostre país. 

2.- Cal actuar per tal de minimitzar els efectes d’aquesta heterogeneïtat 

climatològica de la nostra zona, una forma per a aconseguir això de forma eficient 

podria ser la interconnexió de conques. 

  

 Arribat aquest punt, en els següents apartats es mirarà d’analitzar el context del 

Canal Segarra-Garrigues per tal d’estudiar la possibilitat d’utilitzar l’aigua sobrant la de la 

concessió de reg d’aquest (molts dels pagesos que inicialment volien el regadiu s’han fet 

enrere i no volen realitzar la inversió inicial que suposa la conversió de secà a regadiu) 

per a abastir la regió de Barcelona.  



Altres aprofitaments de la concessió del canal Segarra-Garrigues: l’abastiment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

40 

4.- EL  CANAL  SEGARRA-GARRIGUES  

 

4.1.- INTRODUCCIÓ 

 

 El Canal Segarra-Garrigues és i ha estat una de les reivindicacions històriques 

més importants de la província de Lleida. És una obra que actualment està en 

construcció i que ha de permetre com a objectiu principal la conversió d’una part 

important de terres de la província i més concretament de la Noguera, Segarra, Urgell, 

Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià, que actualment són de secà en terres de regadiu; 

l’aigua que ha de permetre aquesta conversió serà obtinguda bàsicament de 

l’embassament de Rialb, el qual s’alimenta del riu Segre. Aquesta és una obra molt 

complexa que pot analitzar-se des de diferents àmbits, de forma sintètica entre 

aquests cal destacar: 

- Agrícola: Conversió de zones de secà en zones de regadiu. 

- Abastament: Ha de garantir i millorar l’abastament de moltes poblacions de 

les comarques de la Noguera, Segarra, Urgell i Garrigues. 

- Econòmicament: L’arribada del canal ha d’ajudar a revitalitzar certes zones i 

a crear nous nuclis econòmics importants. 

- Socialment: És una obra que històricament ha resultat ser, com ja s’ha dit, 

una de les demandes socials més importants de la província de Lleida. La 

realització d’aquesta comporta canvis en la societat de la zona. 

- Ambientalment: Amb la definició de les ZEPA (Zones d’Especial Protecció 

per a les Aus) i la definició de la Xarxa Natura 2000 s’ha condicionat el 

traçat  i la conversió de les possibles superfícies de secà en regadiu. 

- Tècnicament: És una obra complexa i amb un pressupost important on en la 

vessant més tecnològica de l’àmbit de la seva construcció cal destacar 

elements important com són viaductes, túnels, estacions de bombeig, grans 

dipòsits o basses i preses. 

 

Així a partir del que s’ha acabat de sintetitzar es pretendrà fer un anàlisi de la 

situació del Canal Segarra-Garrigues mitjançant el desenvolupament dels punts 

anteriors per poder-ne extreure així una sèrie de conclusions que ens permetran 

establir uns criteris per tal de determinar quina o quines serien les estratègies més 

interessants a seguir per tal d’obtenir un màxim rendiment o aprofitament de la 

infraestructura. 
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 4.2.- CONTEXT  D’ANÀLISIS  

 

 4.2.1.- ANTECEDENTS 

 

 Històricament des dels seus inicis i fins avui en dia on tenim relativament 

pròxima la posada en funcionament del Canal Segarra-Garrigues, la construcció 

d’aquest sempre ha estat un tema de disputes i discussions entre diferents sectors de 

la població afectada per aquesta obra a la província de Lleida. 

 

El projecte d’aquest canal ha de transformar en regables unes 70.000 

hectàrees de secà de sis comarques de la província de Lleida afectant en la seva 

totalitat més de 16.000 regants; en aquest sentit aquesta rellevància important va fer 

que aquest projecte fos declarat d’interès general l’any 1.994 i que fos inclòs en el Pla 

Hidrològic de la Conca de l’Ebre de l’any 1.998. No obstant, tot això sorgia a partir 

d’una demanda històrica molt important ja que els primers estudis sobre la viabilitat 

d’aquest canal daten de principis del segle XVIII (fa més de 300 anys!), des de llavors 

s’ha anat plantejat la realització d’aquesta obra en diferents ocasions sobretot durant la 

construcció del Canal d’Urgell (que afectava comarques veïnes) la segona meitat de 

segle XIX.  Així el projecte creat a partir de totes aquestes demandes s’ha redefinit un 

munt de vegades i després de moltes dificultats, va rebre el suficient impuls polític per 

arribar a materialitzar-se tal i com s’està realitzant avui en dia. Referent a aquestes 

obres que actualment s’estan duent a terme podem dir que la Generalitat de Catalunya 

és l’encarregada de les obres de la xarxa de distribució i de la concentració 

parcel·lària, mentre que l’Estat es responsabilitza de les obres de regulació de 

transport, tot això es materialitza a través d’una entitat amb un rerefons públic que és 

CASEGA. 

 

Des d’un bon començament del plantejament de la construcció del canal 

Segarra- Garrigues, a principis del segle XVIII i fins avui en dia hi ha hagut sempre 

partidaris al sí i al no al voltant d’aquesta obra. Les primeres èpoques en què es 

començava a tractar aquest tema d’una forma més o menys consistent es 

caracteritzava per la falta de confiança de la majoria de la població i afectats per la 

possible construcció. Els que donaven suport a aquesta iniciativa, eren uns pocs, uns 

pocs que creien amb el govern, un govern que es caracteritzava pel caràcter dictatorial 

present després de la Guerra Civil, aquest govern durant aquells temps havia 

promogut i estava promovent amb molta força la construcció d’obres hidràuliques 

importants al llarg de tot el territori espanyol, semblava que el capritx o “hobbie” del 
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general Franco era anar d’un indret a un altre inaugurant el que ell anomenava 

“pantanos”(embassaments), uns “pantanos” que requerien grans obres d’enginyeria i 

grans esforços tècnics i humans per arribar a realitzar-se, associats a aquests 

embassaments hi havia els canals i les grans sèquies de regadiu; el cert és que 

aquestes grans obres durant aquell temps, i encara avui en dia, varen causar i estant 

causant de formes generals beneficis importants en la forma de vida de les persones.  

 

Així fou com s’arribà a comentar el fet que des del govern s’estaven plantejant 

el que hauria de ser el futur Canal Segarra-Garrigues. La implantació d’aquest canal 

hauria de comportar, en principi una sèrie de beneficis importants a curt o mitjà termini 

de manera que la vida de la població de la zona d’influència podria veure’s afectada 

per aquest fet. En aquells temps però, tal i com s’ha dit hi havia un gran escepticisme 

de com aniria tot allò, la gent estava acostumada a dur una rutina de vida clàssica, i no 

semblava que estigués disposada a canviar-la, molta gent ja estava bé amb el que 

tenia malgrat tenir la referència del Canal d’Urgell relativament a prop i que en aquells 

moments estava en plena explotació. 

 

 També cal dir que la construcció del canal comportava que fossin necessaris 

una sèrie de mitjans tècnics i econòmics importants; aquest també, podria haver estat 

un factor important a l’hora de valorar la seva viabilitat de construcció. 

 

 En temps posteriors, els desacords s’estengueren a altres àmbits com són els 

de la zona d’actuació, el de traçat del canal, el del finançament..., fets que van 

descartar del tot la materialització d’aquesta obra.  

 

 4.2.2.- ANÀLISI  DE  LA  SITUACIÓ  ACTUAL 

 

 Alguns factors que intervingueren en el seu dia però que fonamentalment són 

presents en temps actuals i que estan influint o han influït d’una forma més o menys 

important al desenvolupament de les obres del canal són: 

- El fet de tenir l’aigua com un bé escàs al nostre territori, fet que està portant 

cap a una racionalització del recurs de l’aigua mitjançant la implantació de 

sistemes de reg més eficients. 

- Tema ecològic i de les ZEPA (Zones Especials de Protecció d’Aus) 

- Transformació climàtica i ambiental que es produeix a la zona d’implantació 

del canal pel sol fet de crear una superfície de regadiu on abans es tenia de 

secà. 
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- Estat del desenvolupament de l’agricultura a Lleida i en general a tot el 

país, aquesta està en contínua degradació de forma que les inversions en 

el camp i en els temes tecnològics i científics relacionats amb ell cada 

vegada es fan més difícils. 

- Canvis socials o en la forma de vida que pot ocasionar la implantació del 

canal en l’estructura poblacional de la zona (efecte barrera, mobilitat...) 

- Factors partidistes, especulacions... 

 

4.2.2.1.- Context socio-econòmic  

 

 Com ja s’ha comentat en anterioritat la construcció del Canal Segarra-

Garrigues comporta una sèrie d’actuacions a la província de Lleida, al marge esquerre 

del riu Segre de forma que afecten una sèrie de comarques amb un sector primari amb 

la presència important d’activitat agrícola. Agrícolament parlant aquestes comarques 

es dediquen bàsicament al cultiu de cereal de secà, oliveres, algun tipus de farratge i 

alguna zona d’arbrat de secà. 

 
Realitzant una petita diagnosi de l’entorn socio-econòmic afectat i a partir de la 

informació obtinguda de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a continuació es realitza 

una caracterització de l’àmbit o zona d’estudi. 

 

L’estructura demogràfica de l’entorn analitzat es caracteritza per tenir una 

població total de 330.700 habitants (any 2.007). Aquesta població ha estat i està 

encara avui en dia en continu creixement, el creixement més important però es va 

produir l’any 2.001 amb un augment de la població de 5.021 habitants; aquest 

creixement és degut a la forta influència de la immigració ja que el balanç sense tenir 

en compte aquest factor és pràcticament nul. En aquest mateix sentit també és 

interessant analitzar l’evolució històrica d’altes i baixes, així fins aproximadament 

mitjans dels anys noranta la tendència era que la gent deixava el poble per anar a 

viure en un àmbit metropolità, a partir d’aquells anys i fins avui en dia aquesta 

tendència ha canviat de tal manera que la tendència predominant avui en dia és la dels 

desplaçaments de la ciutat cap a zones tradicionalment més rurals degut a la 

descentralització i l’aparició de nuclis industrials més o menys importants i el 

desenvolupament del sector serveis en zones allunyades de les metròpolis, un altre 

motiu que afavoreix aquesta tendència actual és l’alt cost dels habitatges en les ciutats 

i la tranquil·litat que ofereixen les zones una mica més allunyades dels àmbits més 

metropolitans.  
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En la vessant més agrícola - econòmica podem destacar que en el conjunt de 

tota la província de Lleida el 13 % de la població es dedica a l’agricultura, d’aquest 

percentatge aproximadament un 60% està format per terres de secà mentre que el 

40% restant és de regadiu; en l’àmbit dels cultius, els conreus herbacis més importants 

són amb un 73% el cereal en gra, un 21% de farratges i un 6% de guarets, pel que fa 

als conreus llenyosos la distribució és del 37% de fruita dolça, el 36% d’oliveres, el 

23% de fruita seca i un 4% de vinya.  

 

Amb la construcció del Canal Segarra-Garrigues sembla clar que el que s’ha 

parlat en els dos anteriors punts tendirà a “redefinir-se” i produint un impacte important 

a la societat afectant l’activitat econòmica i demogràfica de l’entorn. En aquesta 

mateixa direcció podem dir que aquesta actuació sobre el territori serà un recurs per 

activar l’economia, generar llocs de treball (tant durant la construcció de l’obra com 

després durant la seva explotació) i establint el regadiu en el territori. Aquest mateix 

augment dels llocs de treball ha de contribuir també a la fixació de la població dins 

d’aquests àmbits. 

 

Com a síntesi del que s’ha parlat en aquest apartat val la pena fer una valoració 

global, així podem concloure que l’obra de construcció del canal no només afectarà als 

aproximadament 16.000 regants i 70.000 hectàrees de reg involucrades sinó que 

afectarà també tota la població de la zona en general, una població total 

d’aproximadament 330.700 habitants (l’obra també ha de servir per donar garanties en 

l’abastament d’aigua de tota aquesta població). En aquesta direcció remarcar doncs 

que a l’hora d’analitzar l’anàlisi d’aquesta infraestructura sobre el territori i societat cal 

que aquest sigui a nivell global i no només particularitzat per a sectors concrets. 

 

 4.2.2.2.- Context ambiental 

 

 En aquest context caldria diferenciar clarament tres apartats: 

- L’aigua com a bé escàs, correcta racionalització, reg més eficient: l’estalvi. 

- Les Zones d’Especial Protecció Aus (ZEPA) 

- Possible canvi del microclima de la zona degut a la transformació del secà 

en regadiu. 

 

A continuació es desenvolupen una mica cadascun dels tres punts dels quals 

es parla. 
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Aigua com a bé escàs, correcta racionalització, reg més eficient: l’estalvi. 

 

Des de fa molts de temps la racionalització dels recursos de la naturalesa ha 

estat un dels temes d’afectació social més importants de la història de l’espècie 

humana. En aquest cas en concret, el recurs a racionalitzar és l’aigua per al regadiu 

dels futurs camps i conreus de la zona d’afectació del Canal Segarra-Garrigues. 

 

D’aquesta manera durant un temps i fins i tot encara avui en dia s’estan 

estudiant i experimentant diferents sistemes de reg per a l’aplicació en l’agricultura de 

la zona d’influència del canal. Així s’intenta buscar el sistema de reg més eficient per al 

regadiu de diferents espècies de plantes o arbres, s’intenta aconseguir el major 

rendiment en l’agricultura a partir del mínim consum d’aigua. D’aquesta manera amb el 

suport del Departament d’Agricultura, de la Generalitat de Catalunya s’han dut a terme 

diferents tipus de camps experimentals.  

 

L’adquisició del model de reg més eficient ha d’ajudar a crear un sistema més 

sostenible i a crear una sèrie de millores a la societat, s’intenta assignar a cada 

necessitat els recursos justos i necessaris per al seu desenvolupament. Cada cop 

tendim a exigir més recursos de la naturalesa de manera que és molt important una 

bona administració i racionalització d’aquests. Aquest caràcter “sostenible” no 

solament hauria d’afectar a aquest àmbit d’activitats econòmiques de la població sinó 

que també hauria d’aplicar-se a tota la societat en general (consum urbà, industrial,...). 

 

Les  ZEPA 

 

Aquest aspecte ha estat i continua essent ara, tal i com s’explica en apartats 

posteriors, un dels aspectes claus i alhora més conflictius per al desenvolupament de 

les obres del canal. Aquest tema és el que ha causat les mobilitzacions socials més 

importants que s’han produït fins ara al voltant del canal. 

 

 Concretament el tema de les ZEPA (Zones Especials de Protecció d’Aus), 

comporten retallades substancials de les zones de regadiu en alguns sectors del 

canal. Es pretenen conservar unes zones en l’estat actual (vegetació estepària) per tal 

de garantir la supervivència d’unes espècies d’au protegides per la Unió Europea, en 

total es preveu que denominaran com a ZEPA un total de més de 50.000 hectàries de 

la zona de regadiu del canal, quedant-ne només de regables les 70.000 ja citades. 
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Això comporta que les concentracions parcel·laries quedin limitades per aquestes 

zones i que molts pagesos se’n vegin afectats, d’aquesta manera ja s’ha creat una 

comissió per a l’administració de les compensacions dels diferents pagesos afectats. 

 

 En aquest tema s’hi han vist implicades institucions i associacions ecologistes, 

com per exemple SEO/Birdlife, enfront associacions de veïns i regants que afirmen 

que les aus que es pretenen protegir actualment no existeixen en la zona. Així s’han 

produït en diferents indrets manifestacions i protestes, en la major part de casos en 

contra de les ZEPA, que han dificultat el desenvolupament del projecte del canal. 

 
Figura 17: Pancarta de protesta contra les ZEPA 

(Font: Diari Segre.20 d’Abril 2006) 

 

 

Canvi del microclima de la zona 

  

 La conversió climàtica i ambiental va ser un factor del qual se’n va parlar 

bastant abans de començar les obres del canal, quan aquest es trobava en la fase de 

projecte. Va estar impulsada per associacions ecologistes de la província que 

alertaven dels canvis sobtats que es podrien produir en el clima de la zona; hi ha qui 

diu que aquestes “petites” mobilitzacions són l’origen dels actuals problemes amb les 

ZEPA. Actualment sembla que es té assumit que associat amb la construcció del canal 

hi ha una conversió climàtica i ambiental més o menys important. 
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 Els qui defensaven aquesta tesi es basaven en els arguments que les obres 

causarien una conversió molt important en el territori afectat, fet que podria comportar 

que se’n veiessin afectades algunes espècies de vegetació i fauna de la zona. A més 

d’això també advertien del fet que el clima de la zona també se’n podia veure afectat, 

es passaria d’una zona de secà important a una de regadiu, que en determinades 

èpoques de l’any podria causar importants augments de la quantitat d’aigua suspesa 

en l’aire i així modificar la climatologia; els més agosarats, fins i tot, van manifestar que 

aquest fet podria arribar a afectar la vida de les persones. 

 

 4.2.2.3.- Altres factors conjunturals 

 

 En aquest apartat es pretendrà determinar la influència d’altres factors en tot el 

que envolta el conjunt del Canal Segarra-Garrigues, així s’entraran a desenvolupar 

una mica els punts que es determinen a continuació: 

Continu deteriorament del món de l’agricultura. 

El risc de possibles especulacions 

Efecte barrera (mobilitat) 

 

Continu deteriorament del món de l’agricultura. 

La situació actual de l’agricultura a les terres de ponent és un dels factors més 

importants que han intervingut a l’hora de desenvolupar les tasques relacionades amb 

el canal Segarra-Garrigues. Avui en dia i cada cop més sembla que la inversió en el 

camp sigui menys rentable, els petits pagesos cada cop tenen pitjors perspectives de 

futur; els factors més importants que causen això són per una banda els pobres preus 

que es paguen pels productes del camp i d’altra banda el progressiu envelliment de la 

població que treballa les terres, cada cop hi ha menys joves que aposten pel seu futur 

en el món de l’agricultura. 
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Figura.18 Gràfic que escenifica l’envelliment de la població de la zona 

(Font: Diari Segre.20 d’Abril 2006) 

 

 
Figura 19.Gràfic que escenifica la situació laboral actual de la zona 

(Font: Diari Segre.20 d’Abril 2006) 
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En aquesta progressiva debilitació de l’agricultura a aquestes terres també cal 

afegir-hi en molts casos la falta de modernització i de desenvolupament científic i 

tecnològic que pateixen molts pagesos respecte a la nova maquinària i tècniques de 

cultiu. Aquest fet és resultant en bona part del progressiu envelliment de la població 

que conrea les terres, així no es vol canviar la forma d’entendre i realitzar les feines de 

tota la vida, molta d’aquest gent gran fa les coses d’una certa manera perquè sempre 

les ha fet de la mateixa forma. Per aquest motiu en els darrers anys s’han augmentat 

considerablement des de l’administració les subvencions, sobretot en pagesos joves, 

per a maquinària i la investigació en l’agricultura a partir de camps experimentals.   

 

Tots aquests motius fan que en la zona d’afectació del canal i en totes les 

comarques de ponent en general la forma de vida de les persones estigui canviant, 

s’estan produint canvis socials importants. Es passa d’una vida completament 

relacionada amb el camp per optar a una vida relacionada amb altres sectors, cada 

vegada més estan arrelant amb més força en les comarques més interiors les petites 

indústries i altres activitats com el turisme rural, que serveix com a complement 

d’aquelles persones que decideixen continuar treballar al camp. Això ens porta a 

afirmar que les obres del canal han coincidit amb un moment crític important, un 

moment en el què s’estan produint una sèrie de canvis socials molt importants, per 

aquest motiu i tal i com es demanava des de diferents sectors s’exigeix agilitat i 

rapidesa a l’hora de tramitar i resoldre els problemes derivats de la construcció del 

canal, d’aquesta manera s’intenta donar l’empenta final al canal per evitar que 

problemes com aquest acabin per impedir-ne la seva completa construcció. S’espera 

que amb la construcció d’aquest  s’aconsegueixi revitalitzar una mica el sector de 

l’agricultura de la zona, un sector que tal i com queda manifest en l’entrevista al senyor 

Joan Piqué (pagès i membre de la futura comunitat de regants del canal) i altres 

reculls d’opinions a pagesos de la zona, està sota un grau d’escepticisme important 

respecte l’obra del canal (Veure: Annexes: “Entrevista 2” i “Altres comentaris sobre el 

Canal Segarra – Garrigues”).  

 

 La situació de crisis de l’agricultura lleidatana, ha fet que es reclamessin 

infraestructures de reg com a millora ja no només de la política hidrològica per tal 

d’augmentar la productivitat sinó també per fer més eficient el desenvolupament rural, 

un aspecte que en els darrers anys ha tingut la seva importància ja que sembla que 

degut a aquesta crisi de l’agricultura aquest desenvolupament rural hagi passat a estar 

relacionat amb altres factors no necessàriament vinculats amb l’agricultura. Així ens 

trobem en un context global en el qual cada cop més els agricultors abandonen el 
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camp any rere any, fet que fa que precisament ara, quan es vol modernitzar la situació 

agrícola de la zona, la devaluació d’aquest sector sigui important. Tots aquests motius 

fan que el consens, que s’havia produït en temps passats sobre la construcció del 

canal, avui en dia no estigui gens clar. 

 

 Sigui com sigui, el cost de l’actual obra és força elevat, un cost que en part cal 

que sigui assumit pels agricultors, fet que encara afavoreix més a l’escepticisme de la 

viabilitat d’aquest projecte, hi ha molts pagesos que afirmen que les inversions al camp 

ja no són rentables donada la situació de crisi que es pateix en l’agricultura tal i com 

s’ha dit en l’apartat anterior. Així des de les comunitats de regants s’han proposat 

diferents modalitats de pagament que han estat bloquejades per raons polítiques. Així 

sembla doncs que per a la correcta posada en funcionament del canal cal un consens 

entre els agricultors i l’administració.  

 

El risc de possibles especulacions 

Els interessos i especulacions que han sorgit entorn la construcció del canal. 

En aquest sentit malgrat l’exposat en algun apartat anterior, el preu del sòl de cultiu ha 

augmentat en els darrers anys, sobretot a partir de l’inici de les obres del canal, fet que 

fa que la inversió en terres encara sigui menys factible i difícil, sobretot per al petit 

pagès. Un altre aspecte relacionat amb això és el preu que es pretén cobrar per l’aigua 

de reg, hi ha qui diu que se’n cobrarà uns 8 cèntims el metre cúbic i altres diuen que el 

cost per metre cúbic serà de 12 cèntims d’euro. Aquesta falta de definició fa que el 

petit pagès es mantingui incrèdul i escèptic sobre tot això i arribi a pensar que darrere 

les obres s’amaguin finalitats partidistes i amb ànims de fer-hi negoci d’alguna gent. 

Tot això es pretén evitar,segons Josep Mª Besora (Director del Congrés del Món 

Rural) creant un fons de terres, així  explica que “La creació del fons de terres és 

l’element clau. Des de l’Administració s’adquireixen terres per després tornar-les a 

posar al mercat i distribuir-les entre els pagesos per buscar un model de pagès 

vinculat a la terra i així reduir possibles accions o inversions especulatives. (Veure 

Annexes: Entrevista nº 1) 

 

 Efecte barrera (per a la mobilitat) 

L’efecte barrera i les seves pertorbacions socials per a la mobilitat de les 

poblacions afectades han estat un aspecte secundari al llarg del desenvolupament del 

projecte del canal i els seus conflictes, a pesar d’això però s’ha volgut almenys 

nomenar la seva influència ja que encara que en la realitat la construcció del canal 
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pugui comportar certs problemes de mobilitat, aquests no són prou importants com per 

a incitar a mobilitzacions per part de la població. 

 

4.3.- DESCRIPCIÓ  DE  L’OBRA  

 

 4.3.1.- CARACTERITZAVIÓ  TÈCNICA  DE  L’OBRA  CIVIL 

 

 La coordinació bàsica de tot el que envolta el Canal Segarra – Garrigues és 

responsabilitat bàsicament de CASEGA, una empresa amb rerefons públic d’origen 

estatal creada expressament per aquesta funció; aquesta és doncs l’encarregada de 

promocionar i tramitar l’obra, adjudicar els diferents trams de la infraestructura, 

administrar les concessions de reg... 

 

La finalitat de l’actuació com ja s’ha dit en anteriors ocasions és la 

transformació en regadiu i la millora de les dotacions de reg d’unes 70.150 ha netes, 

localitzades en la província de Lleida, en el marge esquerra del riu Segre, que afecten 

les comarques de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el 

Segrià, dedicades actualment a cultius de cereals i olivera entre d’altres. 

 
Figura 20.Superfície reg Canal Segarra-Garrigues  

(Font:Regsega. http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/) 
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     Els recursos necessaris pel conjunt del sistema s’han estimat en 342 hm3/any, 

dels quals 273 hm3/any es derivaran del riu Segre en el seu tram mig i com a resultat 

de la construcció de l’embassament de Rialb que possibilitarà aquest fet, així 

s’assignaran en una primera fase 100 hm3/any anuals, mentre que en la segona fase, 

una vegada harmonitzat el riu Noguera Pallaresa i construït l’embassament de 

l’Albagés es completarà fins arribar als 273 hm3/any esmentats. Els 69 Hm3/any 

restants (els que falten fins arribar als 342 hm3/any) es derivaran del riu Segre a través 

de dos captacions directes, en el tram baix del mateix, situades entre les localitats de 

Lleida i La Granja d’Escarp. 

 

 Entrant ja en el que bàsicament anomenaríem com a obra civil de la 

infraestructura del canal podem fer tres grans subdivisions de l’obra, totes tres 

executades a càrrec de CASEGA , aquestes són:  

 - Impulsió i connexió de la presa de Rialb al Canal Segarra-Garrigues. 

 - Canalització Segarra-Garrigues 

 - Presa de l’Albagés. 

 

 

 4.3.1.1.- Impulsió i connexió de la presa de Rialb al Canal Segarra-Garrigues. 

Les obres compreses en aquest primer apartat descriptiu de l’obra del canal 

són les necessàries per a la connexió d’aquest amb la presa de Rialb incloent la 

definició o caracterització de l’obra, edificació, equips i instal·lacions necessaris per al 

funcionament de la infraestructura. Aquestes es situen a la comarca de la Noguera, 

província de Lleida, al marge esquerre del riu Segre, just aigües avall de la presa de 

Rialb. 

Aquest apartat de les obres d’impulsió i connexió es poden desglossar en 6 

subapartats, aquest són: 

• Conduccions d’aspiració. 

• Estació de bombeig. 

• Conduccions d’impulsió. 

• Conca de dissipació. 

• Instal·lacions elèctriques. 
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• Instal·lacions d’automatismes i control. 

• Urbanització zona colindant. 

 
 

L’embassament de Rialb disposa d’una presa formada per quatre conduccions 

metàl·liques de 2,75 metres de diàmetre governades mitjançant un sistema de 

comportes de seguretat i control tipus “Bureau”. Totes aquestes canonades deriven 

cap al riu Segre assegurant sempre el seu cabal ecològic, d’aquestes quatre 

canonades un cop assegurat l’esmentat cabal ecològic, dos serveixen per abastir el 

Canal d’Urgell i les altres dues per abastir el que serà el futur Canal Segarra-

Garrigues. Les conduccions d’aspiració connecten l’obra de toma de la presa amb 

l’estació de bombeig mitjançant dues canonades de 3 metres de diàmetre. Aquesta 

estació de bombeig se situa en una esplanada al marge esquerre del riu i en ella es 

situen les bombes previstes per a la impulsió, al costat d’aquesta estació es situen els 

edificis de control, els de serveis i els elèctrics. Les conduccions d’impulsió parteixen 

de l’estació de bombeig i tenen com a objectiu elevar o donar cota a l’aigua per tal que 

aquesta pugui ser aprofitada pel futur Canal Segarra-Garrigues. 

 

 Com a criteris bàsics de disseny o característiques bàsiques d’aquesta xarxa 

d’impulsió tenim que el cabal d’aquesta s’estableix en 35 m3/s en base a les dues 

demandes previstes pel futur regadiu tant del Canal d’Urgell com del Segarra-

Garrigues durant els mesos d’estiu, el període durant el qual la demanda d’aigua serà 

més elevada. El disseny de l’estació de bombeig respon a les peculiars 

característiques de la impulsió, la qual ha de tenir un bon rendiment de funcionament a 

diferents altures, en funció de l’estat de l’embassament, la qual obliga a accionar les 

bombes mitjançant motors elèctrics de velocitat regulable. En aquest sentit es 

disposaran de 8 bombes amb capacitat per elevar 5 m3/s a 23 metres d’altura que a 

més d’accionar-se mitjançant motors amb variació de velocitat es connectaran en sèrie 

de grups de dos cobrint així tots els rangs possibles d’altures manomètriques. 
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Figura 21.Esquema funcionament de la xarxa impulsió de Rialb.  

(Font:Casega. Caracterització obra civil) 

 
 Destacar d’aquesta figura que quan l’embassament de Rialb estigui per sobre 

de la cota 423 m (màxim de 430 m), l’aigua podrà circular per gravetat i el bombeig no 

serà necessari, serà per sota d’aquesta cota quan el bombeig sí que serà 

imprescindible. 

 

 Respecte a la conca d’amortiguament dir que aquesta estarà situada al final de 

les canonades d’impulsió, aquesta ha de permetre dissipar l’energia amb la qual 

l’aigua arriba impulsada facilitant l’entrada d’aquesta al canal a partir de la circulació en 

règim de làmina lliure. Aquesta també permet la regulació dels cabals mitjançant dues 

vàlvules Howell-Bunger de 3 metres de diàmetre que donen resposta de forma 

immediata depenent del nivell amidat del canal. Així doncs la conca està constituïda 

per la càmera de vàlvules (amb solera a la cota 412) i la pròpia conca que té una 

longitud de 40 metres i una amplada de 12,5 m. Els seus últims 15 metres de longitud 

ascendeixen en rampa fins a la solera pròpia del canal (a la cota 416,5 d’aquest) 

mentre que la seva amplada es va reduint uniformement fins als 5 metres d’ample 

iniciant-se la transició de pas al que és la secció del canal.  

 

 Pel que fa a les instal·lacions elèctriques dir que la potència instal·lada per al 

bombeig és de 13.800 Kw. Aquestes instal·lacions elèctriques es completen amb 

cabines elèctriques de distribució a 25 Kv, els equips de variació de velocitat, 

transformadors i quadres elèctrics d’accionament de vàlvules, equips i instal·lacions 

auxiliars. 
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 Referent a les instal·lacions de control i automatismes, esmentar que aquests 

tenen la missió de protegir les instal·lacions, permetre el funcionament de forma 

automàtica o manual dels diferents equips, adquirir i tractar dades, i registrar 

cronològicament magnitud i incidències.   

 

 Per últim comentar també que es contempla la urbanització de l’exterior de 

l’estació de bombeig mitjançant la construcció d’unes esplanades de maniobra de 

vehicles unides per un carrer que connecta aquestes amb la subestació 

transformadora. Aquesta urbanització es completa amb un tractament paisatgístic 

mitjançant la plantació d’arbres i gespa. 

 

 4.3.1.2.- Canalització Segarra-Garrigues 

 

 El Canal Segarra-Garrigues constitueix la columna vertebral de les obres que 

componen el sistema, la finalitat del qual tal i com ja s’ha nombrat en altres ocasions, 

és la transformació en regadiu de més de 70.000 ha a la província de Lleida. Té una 

longitud de  84,76 quilòmetres amb una capacitat de transport de 35 m3/s al seu tram 

inicial reduint-se de forma telescòpica fins a 15 m3/s al seu tram final prop de la presa 

de l’Albagés, lloc on acaba. Aquests punts de canvi de cabal venen determinats tant 

per la distribució de consums al llarg del canal com per la possibilitat d’evacuar l’aigua 

sobrant si es produeix una interrupció de la demanda en alguna de les preses del 

sector, aquest punts de canvi de cabal queden reflectits en el següent quadre: 

 
Figura 22. Quadre de distribució de cabals al llarg del canal. 

(Font:Casega. Caracterització obra civil) 
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 Les seccions tipus utilitzades al llarg de la traça es distingeixen en quant a la 

seva geometria, així tenim cinc seccions tipus bàsiques diferents. De forma 

simplificada, les longituds de cadascuna d’aquestes són: 

- Secció rectangular: 5.495 m 

- Secció trapezoïdal: 57.052 m 

- Secció en fals túnel i túnel: 14.787 m 

- Secció en sifó: 2.738m 

 

Com a elements característics al llarg del traçat del canal cal destacar els 

túnels, viaductes i sifons que es resumeixen en la següent taula. 

TÚNELS 

NOM LONGITUD(m) DIÀMETRE(m) 

Túnel de Rialb 1207 4,7 

Túnel de Ponts 631 4,7 

Fals túnel d'Oliola 521 4,8 

Túnel d'Oliola 4470 4,8 

Túnel de Tàrrega 2405 4,15 

Túnel de la Serrania 351 4,2 

Túnel dels Bessons 4905 3,4 

AQÜEDUCTES 

NOM LONGITUD(m) 

Aqüeducte de la C14 78 

Aqüeducte de la C15 370 

Aqüeducte de la C16 60 

Aqüeducte de la C17 655 

Aqüeducte de la C18 147 

Aqüeducte de la C19 204 

Aqüeducte de la C20 394 

Aqüeducte de la C21 773 

Aqüeducte de la C22 170 

Aqüeducte de la C23 490 

Aqüeducte de la C24 81 

SIFONS 

NOM LONGITUD(m) 

Sifó del Llobregat 635 

Sifó de l'Esperiguer 803 

Sifó de l'Aiguamoll 1300 
Figura 23. Elements característics presents al llarg de la traça del canal. 

(Font:Casega. Caracterització obra civil) 
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Les obres es completen de forma resumida, amb la construcció de la 

imprescindible xarxa de drenatge transversal i longitudinal, la reposició dels camins i 

carreteres interceptades pel traçat del canal i l’automatització del seu funcionament i 

les mesures correctores d'impacte ambiental contemplades en el projecte en 

compliment de l'establert en la Declaració d'Impacte Ambiental recentment formulada. 

 

 4.3.1.3.- Presa de l’Albagés 

 
La presa de L’Albagés està situada en el riu Set, afluent del riu Segre pel seu 

marge esquerra, a 1,5 Km aproximadament de la població de l’Albagés. Tant la presa 

com l'embassament estan situats en els termes municipals de l’Albagés i Cervià de les 

Garrigues. 

   

  La presa es situa en un tram del riu Set la llera del qual es troba a la cota 320 

m aproximadament. L'accés a la mateixa es realitza per la marge esquerra mitjançant 

un branca d'uns 500 m que surt des de la carretera local de L’Albagés a Cervià. 

Aquest branca d'accés creua mitjançant un pont el vessador de superfície de la presa.  

 

La presa és de planta recta, és una presa de material solts amb un nucli 

impermeable d'argila i drens horitzontals. La coronació es situa en la cota 386’50, en 

l'eix de la calçada. Té una longitud aproximada de 730 m i un ample de 10,00 m. 

  

  La secció transversal de la presa té un talús aigües avall de 2,5H:1V, dividit per 

quatre bermes horitzontals de 4 m d'ample. El parament aigües a dalt, té un talús de 

3H:1V, que remata inferiorment en la “ataguía” que es construeix per al desviament del 

riu durant la construcció de la presa. “L’aliviadero” és de tipus canal en làmina lliure, 

amb una cota aproximada de 381,0 m, i una capacitat de desguàs propera als 500 

m3/s. 
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Figura 24. Plànol de situació de la presa de l’Albagés 

(Font:Casega. Caracterització obra civil) 

 

El nucli està constituït d’argila seleccionada extreta de préstecs situats en el 

propi got de l'embassament, també disposa de dos filtres adossats al mateix en els 

seus paraments d'aigües amunt i aigües avall. Sota nucli es disposa d’una galeria 

perimetral de 3,50 x 2,50 m de mesures interiors. La resta de la presa es constitueix  

mitjançant un terraplè de tot-u, complementat amb una sèrie de drens horitzontals que 

asseguren un correcte funcionament de la presa davant la previsible variabilitat del 

nivell de l'embassament. 

 

 4.3.2.- ALTRES  ASPECTES  COMPLEMENTARIS 

 

 Altres aspectes importants a destacar en la descripció del conjunt del Canal 

Segarra-Garrigues són: 

- Concentració parcel·lària. 

- Xarxa de regadiu. 
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4.3.2.1.- Concentració parcel·lària. 

 

  Prèviament a la construcció de la xarxa de regadiu s’ha hagut de realitzar la 

concentració parcel·laria en la zona de reg de transformació amb dotació de 6.500 

m3/ha i any. D’acord amb el procediment de la concentració parcel·laria, es va aprovar 

el decret 55/2006 pel qual es va declarar d’utilitat pública i d’execució urgent la 

concentració parcel·laria de la zona regable pel canal Segarra-Garrigues. Aquesta 

procés de concentració parcel·lària s’ha pogut tirar endavant quan  ho han demanat 

més de la meitat dels propietaris o bé els propietaris als quals pertanyen més de les ¾ 

parts de la superfície de reg; el procés s’inicia amb la convocatòria de tots els 

propietaris els quals elegeixen una Junta Auxiliar de classificació de les terres i una 

Comissió Local; són aquestes juntes les quals col·laboren amb els tècnics 

responsables de la concentració parcel·lària. 

 

A grans trets podem dir que la concentració parcel·laria pretén: 

- Construir explotacions d’estructura i dimensions adequades. 

- Adjudicar a cada propietari, en el mínim nombre de finques, un valor 

equivalent al que tenien les parcel·les aportades. 

- Adjudicar contiguament les finques d’una mateixa explotació. 

- Donar accés a camí a totes les finques. 

 

 

Els avantatges de la concentració parcel·lària: 

- Estalvi de maquinària, d’energia i de temps. 

- Construcció d’una nova xarxa de camins i desguassos. 

- Les finques es poden registrar a nom de l’actual propietari. 

- Es lliuren noves escriptures als propietaris. 

- Es revaloritza notablement el patrimoni. 

 

El procés de concentració parcel·lària que s’ha seguit en aquest cas queda 

exemplificat en el següent esquema cronològic: 
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Figura 25. Procés seguit per a la realització de la concentració parcel·lària. 

(http://www.regsega.cat/segarra-garrigues/concentracio-parcelaria/) 

On cada pas es caracteritza per: 

- Decret de Concentració Parcel·lària : Utilitat pública i urgent execució. 

- Bases Provisionals: Document on es detalla la classificació, propietat i 

superfície de les parcel·les. Acaba amb l'enquesta de Bases 

Provisionals. 

- Bases Definitives: Document revisat i corregit en funció de les 

al·legacions a Bases Provisionals. Acaba amb l'exposició pública de 

Bases Definitives. 

- Projecte de Concentració: Document on es detalla la primera proposta 

de la nova distribució de finques. Acaba amb l'enquesta de Projecte de 

Concentració. 
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- Acord de Concentració: Nova distribució de finques revisada i corregida 

en funció de les al·legacions al Projecte de Concentració. Acaba amb 

l'exposició pública de l'Acord de Concentració. 

- Projecte d'Obra de CP: Projecte constructiu dels camins, drenatges i 

afitament resultants de l'Acord de Concentració. 

- Presa de Possessió i Execució Obra: Els propietaris prenen possessió 

de la nova finca i s'executen les obres de concentració. 

- Lliurament de Títols de Propietat: Lliurament als propietaris de les 

escriptures de la nova finca. 

4.3.2.2..- Xarxa regadiu. 

 

La xarxa de distribució de regadiu bàsicament consisteix en les obres i 

instal·lacions necessàries per conduir l’aigua, a pressió i cabals especificats, des del 

canal Segarra-Garrigues o des del riu Segre fins a cada finca. Com ja s’ha dit en varis 

apartats es pretén transformar una superfície d’unes 70.000 ha de secà en regadiu de 

les comarques de La Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues i Segrià. 

 

La zona a transformar comptarà en dues dotacions diferents de reg: 

- Reg de transformació: 6.500 m3/ha i any  

- Reg de suport: 1.500 m3/ha i any 

 

  Com a dades més importants de la xarxa de regadiu podem destacar:  

• Superfície de regadiu en dotació de transformació: 47.110 ha  

• Superfície de regadiu en dotació de suport: 23.040 ha  

• Total superfície de regadiu: 70.150 ha  

• 3.500 km de canonades  

• 43 basses de regulació  

• 17 estacions de bombament  

• 342 hm3 de dotació  

• Un pressupost total entre la xarxa de regadiu i la concentració parcel·lària 

de un milió i mig d’euros aproximadament. 

• Més de 17.000 regants es veuran beneficiats per aquesta obra  
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 La xarxa de distribució de regadiu del Segarra-Garrigues presentarà les 

següents característiques:  

• La superfície beneficiària del regadiu situada al marge dret del canal 

gaudirà de la dotació de transformació de 6.500 m3/ha i any, mentre que el 

marge esquerre gaudirà d'una dotació de reg de suport de 1.500 m3/ha i any.  

• El regadiu estarà dividit en 15 sectors de reg, alguns dels quals subdividits 

en marge dret i marge esquerre.  

• Des d'aquesta bassa reguladora se subministrarà directament per gravetat 

l'aigua de reg a les finques situades a una cota suficientment baixa per gaudir 

dels cabals i pressions mínims requerits pels sistemes de reg per aspersió 

moderns.  

• Les finques que no puguin ser regades a pressió des de la cota de la bassa 

reguladora es regaran des de basses situades a cotes més altes gaudint, 

d'aquesta manera, d'un cabal i pressió suficients. Si l'orografia no permetés el 

reg des de les basses es farà mitjançant bombaments que impulsaran l'aigua 

directament a la xarxa de canonades de distribució.  

• Tot el sistema de regadiu estarà telecomandat des de les estacions de 

bombament fins als hidrants que subministraran l'aigua a cada finca.  

 

 4.4.- DOTACIONS  I  SECTORS  DE  REG 

 

 El regadiu del Canal Segarra-Garrigues tal i com ja s’ha comentat en 

l’apartat anterior està dividit en 15 sectors diferents, aquests sectors es diferencien en 

sectors de reg de dotació i sectors de reg de transformació; les dotacions per a 

cadascun d’aquests dos casos són: 

- Reg de transformació: 6.500 m3/ha 

- Reg de suport: 1.500 m3/ha 
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Figura 26. Definició de les zones amb diferents tipus de dotacions del Canal Segarra-Garrigues 

 (Font: Regsega. http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/)
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Figura 27. Definició dels sectors de reg del Canal Segarra-Garrigues 

(Font: Regsega. http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/)
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 Així les concessions o dotacions establertes per al Canal Segarra-

Garrigues, de forma esquemàtica es mostren en la següent taula: 

DOTACIONS / CONCESSIONS  CANAL  SEGARRA-GARRIGEUS 

Tipus rec 
Dotació 

(m3/Ha/any) 
Superfície 

(Ha) 

Volum 
demandat 

(Hm3) 

SECTORS  1-9 

Reg de transformació 6.500 32.750 212,9 

Reg de suport 1.500 630 23,3 

Reg d'Hivern 3.500 15.510 2,2 

Total Sectors 1-9 238,3 

SECTORS  10,11,15 

Reg de transformació 6.500 4.760 30,9 

Reg de suport 1.500 2.500 3,8 

Total Sectors 10,11,15 34,7 

SECTORS 12,13,14 

Reg de transformació 6.500 9.600 62,4 

Reg de suport 1.500 4.400 6,6 

Total sectors 12,13,14 69 

TOTAL CANAL SEGARRA-GARRIGUES 342 
Figura 28. Dotacions i concessions del Canal Segarra – Garrigues. 

(Font: Regsega.http://www.regsega.cat/segarra-garrigues/concentracio-parcelaria/) 

  

 També s’ha previst una dotació de 16 hm3/any per a la millora de 

l’abastament de diverses poblacions de l’Urgell, Segarra i Garrigues. 

 

 Cal dir també que a la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell se li 

assigna una dotació addicional a la que té actualment a través de l’embassament de 

Rialb de 40 hm3 anuals. 

 

 En resum la construcció del Canal Segarra-Garrigues implica de forma 

directa o indirecta la necessitat de dotar la quantitat de 398 hm3/any per a poder 

garantir una sèrie d’usos que del canal es deriven. Dir però que aquesta disponibilitat 

dels recursos assignats és relativament baixa ja que 2 de cada 10 anys l’aportació del 

Segre és inferior a la demanda prevista, aquest fet però pretén ser neutralitzat a partir 

de la posada en funcionament al 100% de les seves possibilitats de l’embassament de 

Rialb, el qual té una capacitat d’uns 404 hm3.  
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 4.5.- ELS  GRANS  INTERROGANTS  QUE  PLANTEJA  EL  CANAL  

 

 A part de tot el que ja s’ha comentat en apartats anteriors com a 

problemàtica associada a la construcció del Canal Segarra-Garrigues, en aquest 

apartat es pretendrà fer un anàlisi dels principals interrogants que presenta la 

realització d’aquesta obra, a grans trets el gran interrogant és el cost de l’obra que ha 

de ser assumit pels pagesos i la disponibilitat d’aquests per voler-lo assumir. 

 

 La construcció del canal i les operacions de transformació en regadiu que 

l’acompanyen suposen una inversió pública extraordinària que ha de tenir una gran 

importància per a tota la zona regable del canal i per a les planes de Lleida en general; 

el cost a càrrec de l’estat, altres administracions o empreses i associacions de caràcter 

públic estimat per a la posada en marxa de la infraestructura és: 

 

 Pressupost Execució Obra: 

  - Obres de regulació o transport: 444.750 € 

  - Xarxa primària distribució:  104.247 € 

  - Xarxa secundària distribució: 877.062 € 

  - Concentració parcel·lària:  136.471 € 

 Total pressupost obra:           1.562.530 € 

 

 El cost a càrrec de l’usuari, font dels principals problemes i dubtes presents 

en l’actualitat i plantejables en un futur es poden resumir en les següents línies:  

COST ESTIMAT DE LA INVERSIÓ PER L'USUARI (€/Ha) 

CONCEPTE TARIFA/CÀNON  

REG DE TRANSFORMACIÓ 

Tarifa amortització de les obres Casega (50%) 3.170 

Tarifa amortització de les obres Regsega 3.150 

Total cost obres Reg de Transformació 6.320 

REG DE SUPORT 

Tarifa amortització de les obres Casega (50%) 3.170 

Tarifa amortització de les obres Regsega 1.575 

Total cost obres Reg de Suport 4.745 
Figura 29. Costs estimats tarifes dels diferents regs. 

(Regsega:http://www.regsega.cat/segarra-garrigues/concentracio-parcelaria/costs) 
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 Dir també que l’usuari haurà de pagar també els seus consums d’aigua, en 

aquest sentit el cost de partida del m3 d’aigua s’estima en gairebé 12 cèntims d’euro el 

qual pot desglossar-se: 

 - Cànon Rialb:0,0251 €/m3 

 - Estimació compensacions Noguera Pallaresa (Fecsa Endesa):0,012   €/m3 

 - Estimació cost explotació obres regulació i transport (Casega):0,015   €/m3 

 - Tarifa explotació Aigües Segarra-Garrigues:0,0653 €/m3 

 TOTAL  COST  ESTIMAT m3  D’AIGUA           0,1174 €/m3 

 

 Aquests costs i la incertesa del comportament dels conreus de regadiu en les 

terres que actualment són de secà (no es creu que les noves terres que es 

transformen a regadiu arribin a ser tan fèrtils com per exemple les del Canal d’Urgell) 

fan que molts pagesos es plantegin molt seriosament l’opció d’acondicionar les seves 

finques, així molts creuen que la inversió que requereix adaptar els camps al regadiu i 

els costs que s’hauran de pagar per l’aigua de reg fan que no sigui una inversió viable i 

rendible, menys encara pensant en la situació actual de l’agricultura, la qual està molt 

deteriorada i amb unes perspectives de futur no massa bones. Tant és així que 

actualment s’estima que el 30% dels regants del futur canal no estan disposats a 

invertir en el camp i que per tant no estan interessats en la conversió de les terres de 

secà en regadiu, això significaria doncs que aproximadament el 30 % de les 

concessions o de les dotacions destinades al reg no serien utilitzades, fet que podria 

fer plantejar l’aprofitament d’aquests recursos no usats pel reg en altres sectors.  En 

aquest sentit, el senyor Joan Piqué Vilà no és del tot optimista respecte la 

infraestructura ja que espera guanyar diners però comenta que: “els números parlen 

per si sols i no crec que pugui fer front a les despeses del que em tocarà pagar, així 

doncs em tocarà despendre’m d’alguna de les finques que ostento en l’actualitat” 

(Veure Annex Entrevistes: Entrevista 2). 

 

 4.6.- SÍNTESI  I  DIAGNOSI  DE  LA  SITUACIÓ  ACTUA L 

 

Els efectes com a resultat de l’anàlisi de la situació del Canal Segarra-

Garrigues podem destacar que la infraestructura del canal és una demanda històrica 

de fa molt de temps i que té una gran complexitat, l’actuació sobre el territori ha de ser 

un recurs per activar l’economia i generar llocs de treball durant tant la construcció 

com l’explotació de l’obra, malgrat això però existeix un cert escepticisme entorn a la 

infraestructura. En aquest sentit sembla que la construcció de l’obra ha arribat massa 
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tard, així després de totes les demandes que es venen produint des de fa tant de 

temps ha arribat a l’actualitat, en un moment on a la ja complexitat inicial se li han 

sumat altres factors o problemes que han contribuït a fer l’obra encara més complexa i 

difícil, aquests factors dels quals es parla són: 

- Pel que fa als factors econòmics  ens podem centrar bàsicament amb 

la situació actual del món de l’agricultura: El sector primari en general, i 

l’agricultura en particular, tal i com ja s’ha comentat estan patint durant 

els darrers temps un retrocés continu de forma que els patrimonis amb 

ella relacionats sofreixen devaluacions de forma continuada. Així una 

inversió en aquest sector comporta molts dubtes entorn de la seva 

rendibilitat de forma que la realització d’aquestes cada cop es veu amb 

més escepticisme. De forma particular per al cas del Canal Segarra-

Garrigues, dir que l’obra d’aquest comporta una gran inversió per als 

pagesos regants de forma que quasi un 30% de les dotacions de reg 

que s’havien donat en la concessió d’aigua no arribaran a materialitzar-

se. . Cal dir també que les taxes excessivament cares a les quals 

hauran de fer front els futurs pagesos (prop 12 cèntims d’euro per m3) 

també contribueixen a augmentar la desconfiança cap a totes aquestes 

actuacions per part d’aquests 

- Referent als factors ambientals  bàsicament ens centrem amb les 

ZEPAS  (Zones Especial Protecció Aus) i tema ambiental: El canvi de 

l’agricultura de secà a regadiu comportarà canvis importants al medi de 

la zona regable de forma que es poden produir canvis en els 

microclimes de d’aquestes zones de forma que la fauna i vegetació de 

la zona es creu que es poden veure afectats. En aquest marc han sorgit 

durant les diferents fases del canal vàries plataformes o associacions 

ambientals en la defensa bàsicament de la vegetació i fauna estepària 

existent (plataformes que han sorgit avui en dia però que anys enrere 

no haurien existit degut al canvi de mentalitat que s’ha produït entorn el 

tema ambiental), una fauna i vegetació la qual molta gent en posa en 

dubte la seva existència. 

-  Els factors socio – polítics  bàsicament es podem resumir en les 

possibles finalitats partidistes i especulatives: L’aparició de comentaris 

entorn a l’especulació per les diferents parts involucrades en tot l’entorn 

del canal ha contribuït a augmentar la desconfiança de la gent (ja 

comentada en el punt anterior) envers a la pròpia infraestructura del 

canal 
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Arribat aquest punt es pot fer balanç  de tot el que s’ha tractat fins aquest 

moment, tenim d’una banda que l’obra del canal s’està construint per a una concessió 

o dotacions d’aigua de reg de 342 hm3 any, una quantitat d’aigua que de ben segur ara 

per ara no serà aprofitada en la seva totalitat ja que s’ha estimat que un 30% dels 

pagesos afectats pel canal no condicionarien les seves terres per al reg, així doncs 

s’extreu de forma clara i directa que 102 hm3/any (30% de 342) no seran utilitzades per 

al reg encara que en un principi s’hi havien destinat. Resulta clar doncs que aquests 

102 hm3 anuals poden ser aprofitats per a un altres ús, dic “resulta clar” ja que si en un 

principi es va preveure que el canal podia abastir els 342 hm3 per al reg garantint tant 

el bon funcionament del sistema de reg del canal com tots els altres aprofitaments 

derivats de la conca del riu Segre, sembla obvi que aquests 342 hm3 continuaran 

podent ser aprofitables ja sigui per un ús o per un altre. 

 

De forma clara es pot extreure que existeix en l’actualitat la possibilitat , si 

més no degut a tot el que envolta el Canal Segarra-Garrigues, de destinar els 102 

hm 3 que no s’utilitzaran per al reg de les terres d’aq uest a altres usos  com podria 

ser per a complementar l’abastament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 

voltants. La materialització d’aquest fet implicaria tenir un punt d’interconnexió de 

xarxes que sempre va bé per uniformitzar l’heterogeni territori i clima que tenim a 

Catalunya. Aquesta interconnexió de conques s’hauria de realitzar mitjançant una 

espècie de transvasament del Canal Segarra – Garrigues cap les conques internes de 

Catalunya, les quals abasteixen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus voltants. 
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5.- EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES COM A SUPORT 

DE L’ABASTAMENT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA I ELS SEUS VOLTANTS  

 

 5.1.- BALANÇ  JUSTIFICATIU  DE  LA  PROPOSTA  PLANT EJADA  

 

Un cop arribat en aquest punt i a partir del desenvolupament dels apartats 

anteriors d’aquest estudi, a mode de síntesi podem dir: 

1) La situació de l’abastament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els 

seus voltants es troba en una situació crítica, de l’anàlisi realitzat en 

apartats anteriors es desprèn clarament la necessitat d’actuar per tal 

de minimitzar els efectes dels problema que es planteja. La situació 

extrema a la qual s’ha arribat bàsicament ve donada per: 

- Heterogeneïtat del clima i pluviometria del territori català. 

- Creixement de nuclis poblacionals i industrials importants a les 

comarques de Barcelona que fan que les demandes d’aigua a la 

zona d’estudi siguin importants. 

Així doncs el desequilibri pel que fa a la demanda i disponibilitat 

d’aigua en certes zones del territori català és important, una solució 

al problema de l’abastament seria doncs reduir els desequilibris 

esmentats. Per  fer això la solució que es proposa és la interconnexió 

de conques. 

2) El context del Canal Segarra – Garrigues fa que en l’actualitat es 

tendeixi a crear un cert escepticisme, bàsicament per part dels 

pagesos, davant la infraestructura que s’està plantejant. Els factors 

que ajuden a crear aquest clima de desconfiança entorn el canal són: 

- Inversió elevada per tal de condicionar els camps al nou 

regadiu que hauran d’afrontar els pagesos. 

- Elevat preu de l’aigua que també hauran de pagar els pagesos 

per tal de poder utilitzar l’aigua per al reg. 

- Situació actual del món de l’agricultura i de tot el sector primari 

en general, així cada cop es fa més difícil la dedicació en les 

activitats que aquest engloba per a poder sobreviure ja que es 

troba en un continu estat de deteriorament. 
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- Importància d’altres factors secundaris com són: especulacions 

amb els terrenys agrícoles, aspectes mediambientals amb la 

creació de les anomenades ZEPA... 

 

 L’estudi de cas particularitzat en l’abastament de la regió de Barcelona i el del 

Canal Segarra – Garrigues ens ha permès extreure les conclusions més importants. 

En el present capítol es planteja la justificació d’alguna possible actuació a l’entorn del 

Canal Segarra – Garrigues que permeti minimitzar els problemes d’abastament en 

l’àrea ja citades de les comarques de Barcelona. 

 

 En aquest apartat en particular s’analitza la possibilitat d’utilitzar les aigües que 

a priori sobraran de les concessions del futur Canal Segarra – Garrigues per tal de 

donar suport a l’abastament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta opció 

sobre paper sembla fàcilment realitzable, teòricament sobren uns 100 hm3. Això 

s’explica perquè entre un 25 i un 30% dels pagesos involucrats amb el canal no faran 

la conversió cap a cultius de regadiu. 

 

Tot això que es planteja pot esquematitzar-se de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Esquema problemàtica existent. (Font:Elaboració pròpia) 
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La realitat però no és tant senzilla ja que sempre estem parlant de dotacions 

teòriques, les dotacions necessàries i els autèntics consums d’aigua del Canal Segarra 

– Garrigues no es sabran amb certesa fins que entri en ple funcionament. A més cal 

destacar que la garantia dels cabals per complir amb les dotacions que es plantegen 

per a cada any dependran de forma directa del funcionament i situació de 

l’embassament de Rialb. Tot i així, amb el funcionament correcte de l’embassament de 

Rialb no hi ha d’haver problemes per garantir les dotacions d’aigua concedides.  

 

En aquest sentit l’actuació que es planteja ha de servir per intentar resoldre o 

minimitzar els efectes d’un problema existent, el de l’abastament a la regió de 

Barcelona; en cap cas però, l’intent per solucionar aquest problema ha d’ocasionar-ne  

en un altre lloc. Així segons Josep Punxeu Rocamora (Veure Annexes: Entrevista nº 

3), Secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua, “s’han d’intentar garantir els usos previstos 

del canal ja que “volem que hi hagi vida, especialment a la Segarra i les Garrigues”, la 

infraestructura plantejada doncs podria ser útil un cop satisfetes les necessitats del 

canal, unes necessitats que amb una situació de l’embassament del Rialb ordinària, 

fora d’anys o episodis extraordinaris de sequera a la conca del Segre, hauria poder 

entrar en funcionament sense cap tipus de problema, així es podria crear un punt de 

suport per a l’abastament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus voltants. 

 

 La justificació de l’actuació que es planteja, el transport d’aigua d’una zona a 

una altra, hauria de permetre crear un punt d’interconnexió entre conques de forma 

que es minimitzessin els efectes sobre el nostre territori de la seva heterogènia 

pluviometria, hauria de ser un suport per garantir l’abastament de condicions a la zona 

de Barcelona, una zona que com ja s’ha comentat en anteriors apartats ha sofert 

restriccions importants d’aigua en els darrers temps. 

 

 Com ja s’ha dit la infraestructura ha de servir per uniformitzar els desequilibris 

climàtics, pluviomètrics i poblacionals presents al llarg del nostre territori. Així com ja 

s’ha comentat l’obra hauria de servir per crear un punt de suport de a l’abastament a la 

regió de Barcelona, en aquesta vessant aquest punt de suport també hauria de ser útil 

a la inversa en el sentit de que també hauria de poder ser possible l’aprofitament de 

les aigües de les conques internes, procedents de Barcelona, a punts de les conques 

del Segre; aquesta situació que es planteja és però hipotètica i únicament es podria 

materialitzar en situacions d’abundància d’aigua a les conques internes i sequera de 

les conques del Segre, un fet poc freqüent. 
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  El que es ve a voler representar amb el raonament plantejat en el punt anterior 

és que la infraestructura no s’ha de plantejar com la única actuació al problema de 

l’abastament, hauria de formar part d’una política d’interconnexió de conques que 

hauria de permetre eliminar o minimitzar els efectes dels desequilibris que es 

produeixen al llarg del nostre territori. En general aquestes infraestructures haurien de 

tenir capacitat de subministres en tots dos sentits. Així doncs la reversibilitat i flexibilitat 

en l’ús donen un valor afegit a les obres que es proposen. 

 

 Els cabals que es podrien transportar del canal cap a l’àrea de Barcelona 

serien, a priori, els que no són aprofitats per la concessió de reg inicial, la zona del 

Canal hauria de tenir preferència a l’hora de l’abastament davant d’altres àrees, en 

aquest sentit un transvasament de cabals cap a Barcelona només hauria de poder ser 

possible un cop garantits tots els usos i abastament a l’àrea d’origen. Concretar doncs 

que aquesta opció de portar aigua cap a Barcelona únicament hauria de produir-se 

davant situacions excepcionals en les quals es complissin bàsicament dos paràmetres 

com són: 

 - Abastament a la zona de Barcelona en estat crític. 

- Abastament a la zona de la conca del riu Ebre que involucra el riu Segre 

garantida (incloent l’àmbit dels regants del Canal Segarra – Garrigues) 

 

Així doncs de forma molt resumida podem dir que la infraestructura que es 

planteja hauria de ser de suport o complement a l’abastament de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona que en situacions concretes pogués solucionar problemes d’abastament 

en les diferents zones de la metròpoli de Barcelona i els seus voltants.  La podríem 

considerar doncs com un element que hauria de formar part de la tant anomenada 

política d’interconnexió de conques.  
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 5.2.- CARACTERITZACIÓ  I   SISTEMA  D’EXECUCIÓ  DE  LA  

INFRAESTRUCTURA  PLANTEJADA  

 

 Com ja s’ha comentat l’actuació plantejada hauria de ser una interconnexió 

entre les conques del riu Ebre, la del Canal Segarra-Garrigues; i la de les Conques 

Internes de Catalunya, a la qual pertany Barcelona i els seus voltants. Caldria doncs 

analitzar la situació més òptima pel que fa al traçat i aspectes tècnics de la conducció. 

Remarcar també, com ja s’ha comentat, la flexibilitat i el caràcter reversible que hauria 

de tenir la infraestructura que es planteja, així aquesta hauria de poder funcionar en un 

sentit, portant aigua del canal cap a la zona de Barcelona, o en un altre, portant l’aigua 

de la zona de Barcelona cap a la del canal; amb això s’aconseguiria donar un valor 

afegit a l’obra.  

 

 De forma molt generalista podríem dir que aquesta conducció bàsicament 

podria dur-se a terme mitjançant una canonada a pressió de grans dimensions que 

hauria de permetre transportar els 342 hm3 anuals de la zona del camp de Lleida a la 

zona o entorns de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a això caldria però una 

anàlisi extensiva de la situació per tal de projectar l’infraestructura plantejada de la 

millor situació possible. A priori es considera que l’opció de realitzar la infraestructura 

mitjançant una canonada a pressió és la més adequada basant-nos en estudis i obres 

que s’han realitzat al llarg dels últims anys en situacions similars a la que tenim 

actualment plantejada, algunes d’aquestes infraestructures plantejades en condicions 

similars a les que tenim ara podrien ser l’opció del transvasament del Roine o de la 

interconnexió de les conques internes amb les de l’Ebre a Cunit que varen arribar 

únicament a la fase d’estudi; un altre exemple real que s’ha arribat a materialitzar de la 

forma que es planteja és el minitransvasament de l’aigua de l’Ebre cap al Camp de 

Tarragona. 
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 5.3.- TRAÇAT  DE  LA  PROPOSTA  PLANTEJADA.  EXECUC IÓ  DE  LA  

INFRAESTRUCTURA 

 

 En aquest apartat bàsicament es pretendrà determinar, sense arribar a 

concretar de forma molt precisa, el traçat que hauria de tenir la conducció d’aigua que 

s’està plantejant. Per a comentar això bàsicament es farà un anàlisis a dos nivells 

diferents, els quals són: 

- Anàlisi en alçat. 

- Anàlisi en planta 

 

Anàlisi en alçat 

 

En aquest sentit, en aquest punt un cop determinat el tipus de conducció que 

en principi s’hauria d’executar, la qual com ja s’ha dit segurament seria a pressió dir 

que el traçat en alçat no seria pas l’aspecte més restrictiu. A grans trets però els 

aspectes de disseny que caldria seguir es citen en els següents punts: 

- Disposar de les xemeneies d’equilibri requerides al llarg de tot el traçat de la 

canonada, aquestes són necessàries per tal de reduir les sobrepressions 

que es produeixen quan es tanquen les vàlvules o algun dels elements 

reguladors del sistema de la canonada a pressió. 

- Disposar de vàlvules airejadores en tots els punts o traçats còncaus de la 

canonada, aquestes bàsicament tenen com a funció la de permetre eliminar 

les bosses d’aire que es puguin formar al llarg de la canonada ja que 

aquestes impedeixen la circulació de l’aigua. 

- Evitar punts que en alçat compleixin que la línia de cota de la canonada es 

trobi per sota de la línia piezomètrica per tal d’evitar pressions negatives i 

per tant reduir els riscs de cavitacions. 

- Establir un criteri de disseny el mínim costós possible fent que sempre que 

sigui possible el traçat en alçat de la conducció s’adapti al màxim a la 

morfologia del terreny. 

 

Anàlisi en planta 

 

 Pel que fa a la determinació en planta podem dir que com a criteris de disseny 

bàsicament caldria establir que aquest es determinés analitzant de forma exhaustiva la 
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situació actual del terreny per tal de poder-ne adaptar el traçat de la millor forma 

possible sense haver de realitzar actuacions costoses i innecessàries.  

  

 Un altre aspecte que caldria tenir en compte en el disseny en planta és el criteri 

dels radis de curvatura del traçat de la infraestructura, aquest radis haurien de ser el 

més suaus possibles per tal d’evitar que es produïssin sobreesforços importants a 

punts concrets de la canonada degut a la conducció de l’aigua a pressió. En aquest 

sentit un canvi d’alineació important produeix uns esforços importants a la conducció al 

llarg del tram d’aquesta que en permet el gir. 

 

Únicament a títol indicatiu podem dir que un possible traçat per a la 

infraestructura que es planteja emmarcat dins del que és el propi territori català podria 

ser: 

 

 
Figura 24. Traçat aproximat de la infraestructura d’interconnexió de conques plantejada 

(Font:Elaboració pròpia) 

1 

2 

1              Riu Segre / Zona Canal Segarra - Garrigues 
 
2              Riu Cardener 
 
                Traçat plantejat (aproximat) 
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El caràcter generalista de l’anterior figura pot concretar-se una mica més, així 

es podrien situar els punts d’origen i final de la infraestructura, entre aquests dos punts 

el traçat tant en alçat com en planta haurien de seguir els criteris de disseny esmentats 

en els paràgrafs anteriors. 

- Punt d’origen: És el punt de “toma” aigua al Canal Segarra-Garrigues (i de 

la conca del Segre i Ebre en general), sembla lògic situar-lo a la part més 

oriental del traçat d’aquest, així es podria situar per exemple en el tram 

d’aquest que va des de Guissona fins a Cervera. 

- Punt final: És el punt dins les conques internes al qual arriba de forma 

directa l’aigua transportada per la canonada procedent del Canal Segarra-

Garrigues. La situació d’aquest punt podria situar-se en la part més 

occidental de la conca del riu Cardener. 

 

La longitud de la infraestructura podem estimar (pendent de poder concretar els 

punts o traçats més òptims) que tindria una longitud d’entre quaranta i cinquanta 

quilòmetres, dir també que aquesta longitud hauria d’optimitzar-se al màxim. 

 

 

5.4.- COST / VIABILITAT  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  

 

 Pel que fa a l’anàlisi de la viabilitat de la infraestructura que es planteja podem 

dir que a grans trets i un cop analitzats els marcs o contextos de la infraestructura es 

pot quasi afirmar que la viabilitat de la infraestructura queda sobradament justificada. 

Aquesta com ja s’ha comentat ha de contribuir a ser un punt de suport important per a 

l’abastament de la zona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en moments puntuals. 

Es pot arribar a afirmar que la necessitat queda justificada ja que la situació actual de 

l’abastament a l’esmentada zona és o ha estat en els darrers temps molt crítica, en 

aquest sentit s’ha arribat a establir el decret de sequera extraordinària al llarg del 

territori català implicant restriccions d’usos de l’aigua en molts indrets i a nuclis 

importants de població. 

 

 El cost estimat de l’esmentada actuació es pot extreure  de forma aproximada a 

partir del cost que s’ha estimat per a vàries actuacions similars ja realitzades amb 

anterioritat al llarg del territori català, així en la següent taula es resumeixen les 

característiques i costos més importants dels esmentats estudis ja realitzats amb 

anterioritat: 
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ACTUACIÓ  CONCA LONGITUD (km) IMPACTE
COST  ESTIMAT 

(milions €)

Minitransvasament d'Isòbol a la Baells Segre 14 Baix / Mitjana 45

Minitransvasament d'Oliana al riu Cardener Segre 32 Mitjana / Alta 150 a 190
Minitransvasament de Rialb a Abrera Segre 140 Mitjana 380

Minitransvasament de Camarasa a Abrera Segre 150 Mitjana / Alta 450
Minitransvasament de Cunit al Garrag Ebre 9 a 16 Mitjana 8  

Figura 25. Minitransvasaments plantejats per a Catalunya en els darrers temps 

(Font:Elaboració pròpia) 

 

Així a partir de l’anterior taula podem estimar que aquest tipus 

d’infraestructures tenen un cost aproximat entre dos i tres milions d’euros el 

quilòmetre, així doncs si consideren aquests rangs de cost i considerant una longitud 

de la infraestructura de 50 km tenim que el cost estimat total de la nostra 

infraestructura oscil·la entre els 100 i 150 milions d’euros. Aquesta és una quantitat de 

diners que suposa una inversió important, aquesta però pot justificar-se a partir de les 

grans necessitat de millora de l’abastament que necessita la zona de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i els seus voltants. 

 

 Dir també que en una valoració o estudi econòmic de la infraestructura en el 

qual es tenen en compte aspectes tabulats que es valoren objectivament i altres 

aspectes que es valoren d’una manera més subjectiva podem dir que amb gairebé tota 

seguretat l’estudi resultaria positiu, és a dir que el resultat justificaria l’execució de la 

infraestructura. En aquest mateix marc els aspectes objectius, els tabulats (els quals 

acostumen a tenir un pes aproximat del 40% en els estudis econòmics) podrien 

determinar l’execució o no de la infraestructura (el més probable és que fos que sí); 

d’altra banda els paràmetres més subjectius, els quals pretenen tenir en compte les 

necessitats socials, econòmiques, impactes sobre territori... amb tota seguretat 

justificarien la inversió de la infraestructura ja que les necessitats i impactes positius de 

la infraestructura afecten a una gran quantitat de persones. Per aquest motiu doncs 

s’ha afirmat que gairebé amb tota seguretat l’estudi econòmic justificaria l’actuació. 
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6.- CONCLUSIONS 

 

 A grans trets el que s’ha pretès complir amb la realització d’aquest estudi és 

assolir els objectius proposats, aquests bàsicament determinaven realitzar un estudi 

complet i exhaustiu de la situació actual de l’abastament a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i els seus voltants i tot el que envolta el conjunt del Canal Segarra – 

Garrigues. A partir d’aquí plantejar una solució per millorar l’abastament de la regió 

deficitària amb l’aigua sobrant de les concessions i dotacions que no seran utilitzades 

en un futur pel canal Segarra – Garrigues. Així a grans trets les conclusions que es 

poden extreure bàsicament són: 

 

RESPECTE LA SITUACIÓ  DE L’ABASTAMENT A L’ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA  

 

 (1) La situació actual de l’abastament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona és del tot insatisfactòria, i el que és més greu és que encara pot empitjorar. 

A partir d’estudis realitzats per ATLL es pot extreure que la demanda d’aigua anirà en 

augment i els recursos actuals empitjoraran. D’aquesta manera doncs la garantia de 

subministrament encara es preveu que baixi per sota dels nivells actuals. 

 

 (2) Tot i poder millorar la gestió de recursos disponibles avui en dia com són la 

reutilització d’aigües depurades, construcció de dessaladores i en general la utilització 

dels anomenats recursos no convencionals, la dotació és insuficient per resoldre el 

dèficit . És evident doncs, tal i com s’ha constatat amb els resultats d’aquest estudi, 

que cal portar recursos addicionals. No obstant això no vol dir que des d’un punt de 

vista de l’equilibri territorial no s’hagi d‘aplicar polítiques esmentades en les línies 

anteriors. 

 

 (3) Resulta evident que la zona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 

voltants es troba sota un problema important pel que fa a l’abastament d’aigua; així 

doncs és important posar en marxa campanyes de conscienciació ciutadana per tal 

d’obtenir una gestió dels recursos més racional i responsable. Aquesta política no 

només hauria de portar-se a terme a la zona esmentada sinó que caldria aplicar-la de 

manera genèrica. 
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 RESPECTE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES 

 

 (4) El Canal Segarra – Garrigues és una obra que ha de permetre passar de 

secà a regadiu a una àrea agrícola important de la província de Lleida. Aquesta 

actuació actualment es troba en una conjuntura que fa que hi hagi cert escepticisme 

entorn de la transformació que ha de comportar la infraestructura, degut al continu 

deteriorament que està sofrint el món de l’agricultura. 

 

 (5) Les incerteses que planen en el sector agrari fan que la infraestructura 

plantejada, presenti problemes en l’ajust de les dotacions i concessions que es varen 

plantejar en un principi, ara mateix entre el 25 i 30% dels pagesos involucrats en l’obra 

no estan interessats en realitzar la inversió que suposa el canvi de secà a regadiu, ni 

tampoc en pagar les elevades taxes del preu del metre cúbic d’aigua. 

 

 RESPECTE LA SOLUCIÓ QUE ES PLANTEJA 

 

 (6) Resulta clar que existeix un problema tant a l’entorn de l’abastament de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona com en el del Canal Segarra-Garriguies i que fóra 

convenient plantejar una solució. Així doncs el que es proposa és l’aprofitament de les 

aigües que en principi no són utilitzades per les concessions del Canal Segarra - 

Garrigues per a reforçar l’abastament a la regió de Barcelona, respecte a aquesta 

possibilitat s’ha arribat a les següents consideracions: 

(6.1) A priori i analitzant a grans trets les xifres que es plantegen per 

reforçar l’abastament de  l’àmbit metropolità i els que fan referència als 

hectòmetres cúbics que no s’utilitzaran de la concessió feta del Canal Segarra-

Garrigues, sembla un fet lògic i necessari la realització del suport o 

interconnexió de conques de forma que les aigües “sobrants” teòriques, uns 

100 hm3 anuals s’utilitzin per a altres usos com és el que s’està plantejant. 

(6.2) L’obra que es proposa, es pot formalitzar en un transvasament,  

que es realitzaria mitjançant una canonada a pressió que connectaria un punt 

de la conca del Segre en el tram que va de  Guissona a Cervera del Canal 

Segarra- Garrigues, amb un altre situat a la part més occidental del riu 

Cardener, a les conques internes de Barcelona. 

(6.3) Com ja s’ha comentat al llarg del treball aquesta hauria de ser una 

de les parts de la nova política d’interconnexió de xarxes que hauria d’abastar 

el conjunt del territori català per tal de minimitzar les problemàtiques tant 

estructurals, com conjunturals de l’abastament d’aigua.  
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(6.4) L’actuació es proposa per entrar en funcionament en situacions 

excepcionals de forma que es prioritzés l’ús de l’aigua sobre la conca del Segre 

abans que transportar-la cap a Barcelona. Respecte això els 100 hm3 teòrics 

que es plantegen transvasar es proposen amb  caràcter indicatiu com a 

possible utilització dels recursos no esmerçats en el regadiu que alimenta el 

canal. Aquests hectòmetres cúbics formen part d’un càlcul aproximat que és 

coneixerà certerament un cop l’embassament de Rialb arribi a l’operativitat 

completa. En aquest sentit la disponibilitat dels suficients recursos és prioritària 

per tal de garantir els usos del Canal Segarra-Garrigues. 

 

 Finalment s’ha constatat que la situació de l’abastament en molts punts del 

nostre territori requereix una actuació ràpida i solvent per tal de solucionar-ne els seus 

problemes. Aquí doncs es planteja una de les possibles peces, la de la utilització de 

l’aigua sobrant de la concessió del Canal Segarra-Garrigues, aquesta solució però no 

es pot plantejar de manera aïllada sinó que ha de formar part d’una sèrie d’actuacions 

que se sostinguin amb  una política ferma d’interconnexió de conques que minimitzi els 

dèficits produïts per  les diferències climàtiques, el desequilibri del creixement territorial 

i l’actual situació de l’abastament al nostre territori. En aquest sentit, l’aposta del 

transvasament dels excedents de Segarra Garrigues cap a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona sols és pot fer realitat amb el ple funcionament del embassament de Rialp. 
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http://www.regadius.cat/actuacions/regadius/lleida/segarra-garrigues/) 

http://www.regsega.cat/segarra-garrigues/concentracio-parcelaria 

http://www.regsega.cat/segarra-garrigues/concentracio-parcelaria/costs 
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 7.3.- ENTREVISTES 

 

-  Entrevistes amb les personalitats: 

- Josep Maria Besora (Director del Congrés del Món Rural) 

- Joan Piqué Vilà (Pagès i membre de la futura col·lectivitat de regants 

de Juncosa) 

- Josep Puxeu Rocamora (Secretario d’Estado de Medio Rural y 

Aigua. Amb col·laboració de  diari Segre) 

- Jaume Codina (Pagès i membre de la futura col·lectivitat de regants 

d’Oliola) 

- B.Porta, J.Batalla, J.Mata, J.Caus (Pagesos i membres de la futura 

col·lectivitat de regants de Plans de Sió) 

- Jaume Llobet (Pagès i membre de la futura col·lectivitat de regants 

d’Anglesola) 

- F.Bardají, R.Terés, E.Pons (Pagès i membre de la futura col·lectivitat 

de regants de l’Albagés) 

- Marcel Campanera ( Pagès i membre de la futura col·lectivitat de 

regants de Sunyer) 
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8.- ANNEXES 

ENTREVISTES 

ENTREVISTA 1: A  JOSEP MARIA BESORA (JMB)  (28 Juny 2008) 

Director del Congrés del Món Rural 

 

 

E: Com es pot lluitar contra l’especulació? 

JMB: La creació del fons de terres és l’element clau. Des de l’Administració 

s’adquireixen terres per després tornar-les a posar al mercat i distribuir-les entre els 

pagesos per buscar un model de pagès vinculat a la terra i així reduir possibles 

accions o inversions especulatives. 

 

E: Per què és poc transparent el mercat de la terra de cultiu? 

  JMB: Costa trobar terra per comprar perquè hi ha molt poca gent disposada a 

vendre. 

 

E: I pel diner negre. 

JMB: Sí, sens dubte. El mercat de la terra és un lloc per amagar diner negre. 

 

E: Per aquest motiu aquest tipus de transaccions són poc transparents? 

JMB: Sovint passa que els veïns d’una finca que s’ha venut no saben que hi ha 

hagut aquesta venda ni el preu que s’ha pagat per aquesta. 

 

E: Els veïns haurien de tenir prioritat? 

JMB: Jo crec que sí. Per solucionar-ho, les transaccions haurien de ser 

públiques i s’hauria de crear el fons de terres. 
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E: Com funcionaria aquest fons de terres? 

JMB: L’Administració compraria les terres a un preu oficial o bé tindria dret a 

retracte. És a dir, es posaria a la venda al preu del mercat i es vendria al millor postor. 

Però la venda es faria pel preu que constés a l’escriptura, ja que la Generalitat tindria 

el dret a recomprar la finca al preu que consta en l’escriptura. Així es posaria fi a 

l’existència de diner negre. Funciona a França i aquí podria aplicar-se una cosa 

similar. 

 

E: Qui especula:qui compra per vendre més car o qui no vol vendre? 

JMB: Tots dos. Hi ha fins i tot qui compra per no vendre. Aquí hi ha el perill de 

la incursió de grans companyies alienes a l’àmbit agrari i és el que hem d’evitar per 

protegir que el pagès segueixi vinculat a la terra i facilitar-li l’accés a la propietat. 

 

E: Amb una mitjana d’edat tant alta dels regants del Segarra – Garrigues, hi ha 

més perill d’especulació? 

JMB: Sí, pot passar que qui acabi comprant la terra siguin les grans 

companyies més que els pagesos. Per aquest motiu, l’Administració ha de contribuir a 

aconseguir aquest model de pagès socialment més viable i defensable que cap altre 
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ENTREVISTA 2: A  JOAN PIQUÉ  VILÀ (JPV)  

(Pagès  membre de la futura Comunitat de regants de Juncosa) (15 Juny 2008) 

 

El Sr. Piquè viu a les terres de Lleida, més concretament al poble de Juncosa. Ell 

exerceix la pagesia des dels 16 anys amb l’ajut de l’experiència del seu pare. A data 

d’avui porta 65 hectàrees de terra entre les quals podem trobar 35 hectàrees 

d’ametllers, 20 d’avellanes i 10 de sense conrear. A part de conrear la terra també és 

el president de la Unió de Pagesos de Juncosa. 

 

E: Quina visió te del canal Segarra-Garrigues? 

JPV: Tinc dos punts de vista molt distants entre si. Per una banda me n’alegro de 

tots els canvis que afavoreixen a un sector tan castigat com és la pagesia, però per 

l’altre costat penso amb les conseqüències que ens portarà aquesta gran obra, i no 

precisament totes són bones. 

 

E: Quins avantatges li veu a la construcció d’aquesta gran infraestructura? I 

quins inconvenients? 

JPV: Avantatges, que els nostres fills gaudiran d’una agricultura de regadiu i que 

a priori es té més sortida en el mercat. Tota la resta crec que són inconvenients, per 

començar els meus descendents no volen sentir a parlar de dedicar-se a la pagesia; 

també crec que aquesta gran obra sols és un gran miratge que fa més de 100 anys 

que dura i que amb aquest ritme durarà uns 100 anys més. D’altra banda del que 

també estic completament en contra és del fet que ens facin abonar una quantitat de 

diners desorbitada per m2 que tenim, ja que pot ser el fi de molts companys de 

professió i l’enriquiment de grans terratinents. 

 

E: A qui donaria la culpa del retard de l’obra? 

JPV: La culpa està repartida entre tots, des de l’administració de l’obra fins al 

pagès més petit, passant per ’Ajuntaments i Consells Comarcals. 

 

E: Creu que tindrà guanys un cop finalitzat el canal? 

JPV: Espero que sí, però si vols que et sigui sincer els números parlen per si sols 

i no crec que pugui fer front a les despeses del que em tocarà pagar, així doncs em 

tocarà despendre’m d’alguna de les finques que ostento en l’actualitat. 
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E: Com veu l’agrupació parcel·lària? 

JPV: És un mitjà que fa molts anys que intentem establir des de la nostra 

plataforma, crec que serà la solució més eficaç per obtenir guanys a la terra i no 

dependre tant de les subvencions estatals o autonòmiques. 

 

E: Com veu el futur de les instal·lacions de reg en el Canal Segarra-Garrigues? 

JPV: Una transformació com aquesta és impossible que no tingui problemes i pel 

que es llegeix avui en té tres d’importants: la definició de les ZEPAS, la inversió a 

càrrec de l’agricultor i el cost per metre quadrat que haurà de pagar durant el seu 

funcionament.  

 Finalment, dir que és bàsic una tasca de formació i informació des d’aquesta 

etapa de la transformació a fi i efecte que quan l’agricultor hagi de prendre les 

decisions sobre què plantar i com fer el reg interior, tingui alguna idea de per on ha 

d’anar. 

 El futur de la transformació, dependrà bàsicament del convenciment i la voluntat 

dels propis agricultors i evidentment del compromís de l’Administració respecte al 

finançament. L’agricultura està en un moment difícil i les perspectives futures tampoc 

pinten gaire bé, és per tant necessari dotar a l’agricultor d’eines per poder seguir 

endavant i, el reg és una de les més importats. 
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ENTREVISTA 3: A  JOSEP PUXEU ROCAMORA  

Secretario d’Estado de Medio Rural y Aigua 

(Entrevista facilitada per diari Segre a dia 25 Juny 2008) 

 

 

 

E: Una vegada apaivagada la crisi per 

la falta d’aigua a Barcelona, creu que 

s’ha gestionat bé? 

JPR: La crisi a Catalunya s’ha 

gestionat bé, però hi ha hagut un 

escenari imprevist, amb una de les 

pitjors sequeres que ha coincidit amb 

un creixement de la població en totes 

les àrees metropolitanes. Les decisions que s’han pres a mitjà termini permetin 

resoldre els problemes, però hi ha hagut un escenari de no pluja massa llarg i les 

obres no han arribat a temps. S’ha hagut d’adoptar una solució i hem modificat el 

decret del 2005 per estendre els usuaris de concessió del CAT a Barcelona i, a partir 

d’aquí, la infraestructura haurà de ser reversible per cobrir períodes de dèficit que són 

més tradicionals a l’àrea del Camp de Tarragona que a Barcelona. Es tracta de fer una 

estructura permanent que doni seguretat a un 80 per cent llarg de la població catalana. 

 

E: Ahir va firmar l’adjudicació de les obres, però la fase d’emergència a 

Barcelona s’allunya cada vegada més amb pluges. Creu possible que la canonada del 

minitransvasament no s’arribi a utilitzar? 

JPR: De moment, tenim un escenari de pluges bo però és una llevantada i no 

és tan clar que puguem acumular grans quantitats d’aigua en capçalera. Si es pot 

allargar 15 dies més o menys el tema de la sequera sempre és bo, però no ha 

d’impedir prendre una decisió no improvisada. Hem de mantindre i forçar el ritme de 

treball i intentar acabar a l’octubre. Tant de bo després no s’hagués de posar en 

marxa. 

 

E: Llavors,no preveuen de moment que pugui entrar en ús. 

JPR: En absolut, perquè servirà per a la reversió. Hi ha una altra qüestió: a 

Catalunya hi ha diferents urgències. El proveïment de l’aigua de boca és fonamental, 

però actuar sobre la no regressió del Delta i la no salinització és tan urgent com l’altra. 

L’Ebre és un riu molt fràgil i el que s’ha de fer és no traure’n ni una gota d’aigua. Estem 
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parlant d’entre 30 i 50 hectòmetres (davant dels 1.050 previstos al PHN del PP) però 

no volem establir un precedent i si es trauen s’han de tornar al moment. 

 

E: L’estalvi d’aigua acordat amb els regants repetirà pactes com el de 

Castellonroi, amb obres de compensació? 

JPR: En aquest cas també, però no com un efecte automàtic. El que demanen 

és que funcioni el Pacte de l’Aigua d’Aragó i la modernització. 

 

E: El cicle de sequera modificarà l’agenda de la política hidràulica? 

JPR: Sense canviar-la en absolut, hem d’introduir-hi paràmetres nous, que són 

l’increment de la població i la sequera de cicle llarg o el canvi climàtic. Hem de 

continuar treballant i creixent. Al sector agrari s’està posant de manifest que hi ha un 

problema de falta d’aliments a nivell mundial. No posem renunciar a fe un bon ús de 

l’aigua per continuar produint.  

 

E: Això suposa que el consum continuarà creixent. 

JPR: Podem buscar la bona utilització per a les demandes actuals i ens hem 

d’esforçar en la dessalació i la reutilització. Cal invertir a fer un bon ús de l’aigua.  

 

E: Inclou modernitzar regadius? 

JPR: Sens dubte. Tota la inversió que hem fet des de fa dos anys i que 

incentivarem preveu estalviar 1.200 hectòmetres cúbics a l’any només amb la 

modernització. 

 

E: El pla de modernització de l’Urgell es va presentar el 2005 i encara no hi ha 

acord de finançament. 

JPR: Sí, però n’hi ha d’altres que estan funcionant molt bé, com l’Aragó i 

Catalunya... 

 

E: Però estem parlant de 70.000 hectàrees. El ministeri preveu donar-hi un 

impuls? 

JPR: Es pot i s’hi haurà de donar. La Generalitat té clar que recolzar una 

agricultura com la de la Segarra o les Garrigues passa perquè hi hagi un bon ús de 

l’aigua a l’Urgell. De totes maneres, la gent pensa que l’aigua de reg es perd, però 

acaba al mateix l’Ebre.  
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E: Si es modernitza el reg per possibilitar-ne altres usos, qui ha de finançar les 

obres? 

JPR: La modernització la finança entre un 50% i un 75% l’Administració. El que 

passa és que ens atansem al 2012-2013 i la directiva marc de l’aigua diu clarament 

que les obres les hauran de finançar els usuaris.  

 

E: És a dir, que s’han de posar les piles. 

JPR: Ens hem de posar les piles perquè tenim poca aigua. 

 

E: I què fa falta, asseure’s a parlar?Qui ho ha de proposar? 

JPR: Els mateixos regants. El conseller Llena i jo estem disposat  parlar-ne 

quan vulguin. 

 

E: L’economista Ramon Morell diu que la crisi de la sequera ha evidenciat que 

la dialèctica camp-ciutat encara és viva. Hi coincideix? 

JPR: Si fos així ho estaríem fent molt malament...Permeti que li expliqui el 

perquè d’aquest macroministeri. El món rural ocupa el 85 per cent del territori i hi viu 

un 25 per cent de la població. La seva principal activitat és l’agricultura, que va bé però 

funciona amb ajudes i més enllà del 2013 treballem per justificar el finançament de la 

PAC. Aquesta serà una agricultura que cobreixi les necessitats d’alimentació i que 

ajudi a la indústria però que, a més, ha de gestionar un territori. Ens queda poc temps 

per convèncer els ciutadans urbans que si no es gestiona aquest 85% del país amb 

una activitat, s’haurà de fer amb funcionaris, opció que no és suportable. Les dos 

activitats estan superposades i si anem a la confrontació uns es quedaran sense 

gestors del territori i els altres sense ajudes ni menjar. Condemnats a entendre’s... 

 

E: Caldrà ampliar la Xarxa Natura 2000 després de la carta d’emplaçament de 

la UE? 

JPR: Ho dubto, perquè tenim un nivell de protecció molt alt, tant en zones 

humides com en zones estepàries.  

 

E: Pel que fa al Segarra- Garrigues, creu que té prou garanties d’aigua? 

JPR: S’haurà de veure quins en són els usos i les disponibilitats. És un tema 

del qual s’ha parlat molt des d’àmbits com el grup de gent al voltant del Manifest de 

Vallbona. Més que redimensionar cabals, s’ha de veure quines en són les utilitats, 

deixant clar que el que volem és que hi hagi vida, especialment, a la Segarra i a les 

Garrigues. L’ús de boca, els usos industrials i els usos agraris per a oliverars i regs de 
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suport són fonamentals i si no hi ha més dotació, s’haurà de veure algun tipus de 

restricció en algun cultiu, fet que podria anar vinculat a altres actuacions, i repensar 

una mica tot el sistema. No és que algú hagi canviat de decisió política, és que el clima 

és el que és i les dotacions són les que són.  

  

E: És possible que es revisin les dotacions? 

JPR: No hi ha res més tossut que la realitat. Si no plou i no neva en capçalera, 

hi ha problemes. Ens està passant als Monegres o a Las Bardena: hi ha hagut anys en 

què s’ha donat més dotació i d’altres en què se n’ha donat menys. Si parles d’arbres 

és molt difícil deixar de regar i si parles de cultius anuals es podria realment redefinir. I 

hi ha altres possibilitats, fins i tot la cessió d’usos per a altres usos, prioritzant el que 

diu la directiva marc per a l’ús de boca. 
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ALTRES  OPINIONS  SOBRE LA CONJUNTURA ACTUAL DEL   CANAL  

SEGARRA - GARRIGUES 

 (Facilitades per diari Segre a dia 25 Juny 2008) 

 

 A continuació es citen una sèrie de textos en els quals es sintetitzen i 

demostren, a partir de l’opinió de persones involucrades en el la infraestructura del 

Canal Segarra – Garrigues, algunes de les idees més importants que han portat a 

assolir la situació que es té actualment, els informants són representatius de les cinc 

zones més importants del recorregut del canal: 

 

 1.- Jaume Codina    Oliola   Noguera 

  

2.- B. Porta; J.Batalla: J.Mata; J.Caus Plans de Sió  Segarra 

  

3.- Jaume Llobet    Anglesola  Urgell 

  

4.- F.Bardají; R.Terés; E.Pons  Albagés  Garrigues 

  

5.- Marcel Campanera    Sunyer   Segrià 
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 1.- JAUME  CODINA   

 

 

 

Població: OLIOLA   

 

 

Comarca: Noguera 

Serà probablement el primer regant del Segarra-Garrigues, ja que és un dels 

pocs que té la finca- a Oliola- gairebé a punt per rebre l’aigua. A l’altre costat de la 

carretera de Guissona, Jaume Codina té 13 hectàrees de reg, amb una concessió 

directa del riu, plantades de cereal “amb que alimento 120 vaques durant un any”, 

cosa que no pot fer en anys de sequera amb la resta de les seves 70 hectàrees de 

secà. Codina ha firmat el contracte de reg, de moment per 25 hectàrees  (a 3.100 

euros cada una, que haurà de pagar a 60 dies des de l’arribada de l’aigua). Li 

preocupa la disponibilitat del recurs “perquè tots veiem que el riu ha baixat” i, segons la 

seva opinió, “jo hauré de pagar als banca, no a ells (l’Administració), tant si em donen 

aigua com si no. NO hauria de ser així, de manera que no hi ha aigua, no pago”. 
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 2.- B. PORTA; J. BATALLA; J.MATA; J.CAUS      

 

         

 

 

       

 

   Població: PLANS DE SIÓ   

   

  Comarca:Segarra

 

Bartomeu Porta (Hostafrancs, 57 anys); Joan Batalla (les Pallargues, 60 anys); 

Jaume Mata (les Pallargues, 52 anys) i Jordi Caus (Pelagalls, 29 anys) sumen unes 

500 hectàrees de cultius en règim de propietat o de lloguer i en un 99% són de cereal. 

“Allò de Barcelona són pessigolles per a nosaltres”, acostumats a lluitar amb la falta 

d’aigua, no només de regadiu sinó també per al proveïment. “Està a punt d’aterrar 

l’aigua en un lloc on mai n’hi ha hagut. Serem novells”, afirmen, però “això serà Israel”, 

país modèlic en la gestió d’un recurs escàs com l’aigua. “Haurem d’aprendre a ser 

empresaris agrícoles”, defensen. Tot i així, no esperen l’arribada del regadiu almenys 

fins al 2010 i lamenten que la implantació de la zona protegida de la Xarxa Natura 

2000 hagi retardat la concentració parcel·lària.   
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 3.- JAUME LLOBET  

  

 

 

 

 

Població: ANGLESOLA  

 

 

Comarca: Urgell 

“El canal Segarra- Garrigues és positiu però no crec que les previsions 

permetin regar convenientment”, comenta Jaume Llobet, titular de 200 hectàrees a 

Anglesola que esperen el Segarra- Garrigues. Escèptic, Llobet explica que no ha 

“firmat res”, perquè no hi ha ni un document en què figuri clarament quants diners hem 

de pagar exactament ni si podrem regar quan vulguem”. A l’espera dels 

esdeveniments, aquest agricultor d’Anglesola diu:  “Més endavant decidiré si firmo o 

venc les finques.” Per a Llobet hi ha un contratemps: “ Per poder pagar les despeses 

d’aquesta obra hauré d’hipotecar tres generacions i això avui en dia, és una decisió 

crucial que s’ha de meditar abans de firmar”. Sosté que l’agricultor haurà de 

conscienciar-se a canviar la seva rutina. “Aixecar-se a regar de nit i treballar a un altre 

ritme”. 
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 4.- FIDEL BARDAGÍ, RAMON TERÉS , EDUARDO PONS  

 

 

 

 

Població: L’ALBAGÉS   

 

 

Comarca: GARRIGUES 

 

 

 

“Crec que el pantà es construirà, però temp que mai arribarà aigua”. Eduardo 

Pons (de Grup Pons, amb una finca de 200 hectàrees) coincideix amb els seus veïns 

Ramon Terés (gestiona 14 hectàrees) i Fidel Bardagí (president de la cooperativa, 12 

hectàrees) a l’anhelar l’aigua de rega per consolidar els seus cultius , però es mostra 

escèptic quan sospita que “haurem d’esperar 8 o 9 anys per regar. L’Albagés és el 

poble més perjudicat. Tenim a 2.000 metres el Garrigues Sud i a l’altre costat, la presa 

d’aigua del Segarra- Garrigues del Segre. Però a nosaltres ens van separar i depenem 

del pantà”. “El 2001 ens van dir que regaríem el 2004 i ara ja el retarden fins al 204”, 

lamenta Terés. Fidel Bardagí assegura que a la cooperativa ho tenen clar: “No podem 

competir amb els cultius de l’Urgell, però sí multiplicar per 2 o per 3 la producció”. 
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 5.- MARCEL CAMPANERA   

       

 

 

 

Població: Sunyer  

 

Comarca: Segrià 

 

 

 

 

 

La família de Marcel Campanera té 21 hectàrees de secà a Sunyer i 21 de 

regadiu entre Torres de Segre i Sudanell, com molts agricultors de la seva localitat. 

“Aquí ja tenim cultura de regadiu”, de manera que “crec que un 90 per cent dels 

agricultors de Sunyer ha firmat per regar”. Marcel no collirà (diu que ningú al poble ho 

farà) la sembra d’ordi aquest anys perquè gairebé fa dos pams per falta de pluges 

durant mesos. “Si no arribés l’aigua del canal, segurament l’any que ve ni sembraria, 

perquè ja fa molt que no la veig créixer.” Marcel podria començar a regar aquest any 

una part de la seva finca, però no ho farà. En uns mesos prepararà el terreny per 

plantar ametllers i oliveres i iniciarà el reg, de forma gradual, a partir de la pròxima 

campanya. “Per això no ens interessa que arribi l’aigua al novembre i començar a 

pagar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 




