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ELS CANALS D'URGELL

ANTECEDENTS HISTORICS

Any 1346:

Any 1506:

Anys 1574
a 1577:

Any 1577:

El Comte Jaume d'Urgell demanà als paers de Manresa
que li deixessin durant 15 dies l'enginyer que
dirigia les obres del canal de dita ciutat per a fer
un primer estudi del canal que regaria la Plana
d'Urgell.

El rei Carles I ordena l'aixecament dels plànols del
que seria la Sèquia Reial que derivaria agües del
Segre cap a la plana urgellenca.

Viatges i estudis del comissionat pel Rei Felip II,
misser Marti J. Franquesa. Fracàs del mateix.

Entrevista a la vila de Bellpuig del lloctinent
general del Regne D. Hernando de Toledo amb l'abat
del monestir de Poblet D. Joan de Guimerà per a
portar a terme la construcció del Canal,

Segle XVII: En aquest segle tingueren lloc diverses iniciatives
dels propietaris d'Urgell i del Consell de Cent de
Barcelona que no foren portades a terme.

Any 1739:
	

Acabada la guerra de Successió, s'estudiA un nou
traçat que sortint del poble d'Oliana finalitzava
aigües avall de Lleida. No es va iniciar l'execució
d'aquest Projecte.

Any 1749:	 Baix el regnat de Ferran VI, per mediació del
ministre marqués de la Ensenada, s'encarregà a D.
Bernardo Lana, del Reial Cos d'Enginyers,
l'aixecament de nous plànols. El Projecte de Lana
situava l'azud a la població de Tiurana i, per
primera vegada, es preveia la construcció d'un segon
Canal "de subvenció" que derivaria l'aigua avall de
la confluéncia del Noguera Pallaresa amb el Segre.,
prop de la vila de Camarasa.

Any 1753: Es fa una campanya contra la construcció del Canal
pretextant de que fora perjudicial per a la salut
pública. El 18 de maig d'aquest any, el claustre de
professors de medicina de l'Universitat de Cervera
presenta al	 Rei	 un dictamen favorable a la
construcció del Canal.

Segle XVIII: En la segona meitat del Segle XVIII, l'activitat
entorn de la construcció del Canal fou molt intensa,
esperonada, principalment, per la Junta de Comerç de
Barcelona. La Junta encarrega un projecte als
Enginyers Tomàs Desprat i Pere Llopart, que fou
desestimat. Seguidament, se n'encarregà un altre a en



Any 1790:

Any 1814:

Any 1829:

Any 1841:

Any 1847:

Any 1850:
financer

Joan Cherta,	 que derivava l'aigua	 al	 Noguera
Pallaresa en terme municipal d'Aoer.

La Junta de Comerç tenia a la comarca una entitat
associada que era la Societat Econòmica d'Amics del
País, de Tàrrega, interessada, també en la
construcció del Canal. Una idea, en consonância amb
el que es feia en l'època als països europeus, però
que resulta irrealitzable, contemplava un Canal
navegable que finia a Torredembarra, el qual havia de
facilitar el transport de la producció futura.

Per encàrrec de la Junta, l'Arquitecte en Joan Soler
i Faneca redacta un nou projecte sobre la base del
Projecte de Bernardo Lana. Aquest fou presentat al
Rei Carles III i aprovat pel Ministre Conde de
Floridablanca, però no es pogué portar a termes pels
esdeveniments politics posteriors i per la Guerra de
la Independencia.

El Projecte anterior, perdut en l'interval, fou
redactat de nou per en Tomas Soler, fill d'en Joan
Soler, a partir dels esborranys custodiats pel
mateix, i, amb el decidit recolzament dels pobles de
la comarca, s'iniciaren les obres baix la seva
direcció el 1817, per() hagueren d'interrompre's el
1819 per les dificultats que es presentaren.

S'iniciaren, novament les obres, aquesta vegada baix
projecte de l'Arquitecte en Antoni Cellés. En aquest
Projecte l'azud de derivació era al terme de Tossai,
com en el Projecte definitiu. Les obres es
paralitzaren novament l'any 1833.

La Diputació de Lleida inicia intenses gestions per
a portar a terme les obres, però els nous
esdeveniments politics paralitzaren l'inciativa el
1843.

S'atorgà la primera concessió Reial per a la
construcció del Canal a una empresa encapçalada
pels Srs. Jaume Cercola, Jose Salamanca i Gaspar
Remisa.

Caducada en aquest any, la concessió passà al
Jeroni Ferrer i Valls que cercà entre els futurs
beneficiaris de l'obra la resta del capital necessari
per a la seva execució.

Any 1853:
	

Caducada novament la concessió, es va cedir,
finalment, a l'empresa Girona Germans, Clave i
Cnyia., que, tot seguit, traspassa els seus drets a
la Societat Anònima Canal d'Urgell.



CONSTRUCCIO DEL CANAL PRINCIPAL

El projecte definitiu per a la construcció
del Canal Principal d'Urgell fou redactat pels
Enginyers Pedro de Andrés i Puigdollers i
Constantino de Ardanza.

Les obres començaren el 3 de novembre de
1853 i acabaren oficialment el novembre de 1861.

L'Enginyer Director i coautor dels estudis
definitius fou l'Enginyer de Camins, Canals i
Ports D. Domènec Cardenal.

El	 Pressupost	 definitiu	 del	 Canal
Principal va ser de 57.642.695 rals.

El més difícil de la construcció del Canal
fou el túnel de Montclar, sota el serrat del
mateix nom.

Fins que no es trob à contractista per al
túnel no es dona per factible la construcció del
Canal ni s'activaren decididament els treballs.

Després de dos anys de gestions s'aprova
una proposta de Carles Tassier l'any 1856.

El túnel té una llargada de 4.917 metres
i una profunditat maxima de 146,50 metres.

El preu d'adjudicació del mateix fou de
3.400 rals el metre lineal, però el cost real fou
de 5.300 rals, resultant una pèrdua molt
considerable pel contractista.

El temps emprat en la seva construcció fou
de 5 anys i mig.

La serra de Montclar és un plegament en
que l'estratificació forma un anticlinal molt
acusat perpendicular al traçat del túnel.

Per accedir al mateix es construïren 13
pous, quatre dels quals no es pogueren acabar,
precisament els centrals, de manera que en una
llargada de 1.730 m.l. no hi hagueren altres
punts d'atac al treball que els extrems de 105 i
99 metres de profunditat.



El túnel fou perfectament revestit amb
"mamposteria", que es troba encara en bon estat,
excepte en la tramada central, al creuar el nucli
de gutx de_l'anticlinal, el qual motiva enormes
dificultats als constructors.

Durant tot el temps de la construcció del
túnel fou un problema de molta consideració
l'eliminació de les aigües que brollaven per tot
arreu de manera que es produïen despreniments de
terres, accidents i paralitzacions de llarga
durada per aquest motiu.

En les voladures s'empraven 100 kgs.
diaris de pólvora a causa de la duresa dels
materials que, no obstant, en contacte amb
l'aigua perdien tota consistència, havent
d'acudir a estampiments per a evitar l'aterrament
de les galeries.

Malgrat tan enormes dificultats i perills,
no consten en els llibres consultats testimonis
de desgracies personals. No obstant es sabut que
en l'obra intervingué una gran quantitat de
personal forçat procedent dels presidis, quins
accidents no foren enregistrats en la Memòria que
dia per dia, redacta l'Enginyer D. Domènec
Cardenal.

DESENVOLUPAMENT DELS REGS

Les primeres terres regades pel Canal
d'Urgell foren les de la finca "Tarassó", del
terme municipal d'Agramunt, el mes de marc de
1.863, propietat del President del Sindicat de
Regs d'aquella época, en Jaume Mestres.

La zona que servi de base per a

l'atorgament de la concessió d'aigües és la
delimitada pels traçats del Canal d'Urgell i el
riu Segre en la tramada compresa entre l'azud de
derivació de les aigües al terme d'El Tossai
(Ponts) i el final del Canal en el propi riu al
terme municipal de Montoliu de Lleida. El poligon
aixi definit té una superficie de 90 km2.



Començà la transformació per les terres
més planes i aptes per a rebre l'aigua, iniciant
un procés encara no acabat, de desenvolupament
dels regs, el limit del qual compren l'esmentat
polígon menys les àrees urbanes i industrials,
vies públiques, reserves ecolOgiques, llacunes
naturals, lleres i basses de la xarxa de regs,
perímetres incultivables i terres no dominades
per la cota de l'azud de Tossal. El limit de la
superfície susceptible de transformació s'estima
en 75.000 hectàrees.

L'any 1.929 s'iniciaren les obres del
Canal de subvenció o Canal Auxiliar, considerat
com	 a	 indispensable	 per	 al	 serve-i
de la zona. En endavant correspondria al Canal
Principal el regatge de la part alta de la zona
de reg i al Canal Auxiliar el de la part baixa,
amb uns 100 metres de diferencia de nivell entre
les cotes de les respectives derivacions.

El Canal Auxiliar deriva les aigües al
Segre al terme de Camarasa, avall de la

confluencia del Noguera Pallaresa, i domina uns
superficie de 25.000 hectàrees.

La dotació d'aigües del nou Canal significa
una aportació	 de	 gran efectivitat	 per	 a
l'increment de les dotacions	 de tota la zona
regable.

Inicialment, el riu Segre no disposava de
cap tipus de regulació.

L'any 1959 fou inaugurat l'embassament
d 'Oliana, de 101 hm3. de cabuda, que assegura,
amb una probabilitat superior al 95 %, un volum
d 'aigua per a regs d'uns	 300 hm3., segons
l'Inventari	 de	 Recursos	 Hidràulics	 de	 la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

Aquesta	 millora,	 però,	 resulta,	 ja,
insuficient per a satisfer les creixents
necessitats dels regs i dels altres aprofitaments
que depenen dels Canals d'Urgell.

Els Canals d'Urgell i les seves
respectives concessions, cent anys després de
l'inici dels regs, passaren a perpetuïtat, per
Ordre Ministerial de 10 d'agost de 1.964, a la
Comunitat	 General	 de	 Regants	 dels	 Canals
d 'Urgell,



La Comunitat és la successora de l'antic
Sindicat de Regs, anomenat Junta Central de
Regants en el període 1.939-1.964, i aplega a
tots els regants d'Urgell.

La Comunitat és una Corporació de Dret
Públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre. Es regeix per unes Ordenances redactades
i aprovades pels propis partícips i per
l'organisme de conca, una vegada ha comprovat que
compleixen les	 disposicions de la vigent Llei
d'AigOes.

Immediatament després de la seva
constitució, la Comunitat desenvolupa un ampli
programa de revestiments i millores que es troba
ja en un estat avançat d'execució.

CONCESSIONS D'AIGUA QUE DISPOSA LA COMUNITAT

Per Reial Decret de 3 de novembre de 1852,
s'atorga la concessió de 33 m3./seg. a la Casa de
Girona germans, Clavé i Cia. per un període de 99
anys, per al reg de 90.000 hectàrees de la marge
dreta del Canal d'Urgell, obra que havien de
portar a terme al seu càrrec.

Aquesta concessió es transferí per Reial
Decret de 28 de desembre de 1853, a la Societat
Canal d'Urgell, S.A.

Per Reial Decret de 29 de setembre de
1928, es concediren 8 m3. per segon per al
millorament de dits regs, a derivar del riu Segre
pel Canal Auxiliar aigües avall de la confluencia
del Noguera Pallaresa.

En aquest Decret de Concessió s'establia
amb caracter obligatori, la construcció de
l'embassament de Sant Llorenç, al riu Segre, als
termes de Camarasa i de Sant Llorenç de Montgai
com a complement indispensable per a les grans
obres de regulació de reserves hidràuliques
construïdes en el riu Noguera Pallaresa.



OBJECTIUS DE LA COMUNITAT PER AL FUTUR DELS REGS
I PROVEIMENTS QUE DEPENEN DELS CANALS D'URGELL. 

Requlació dels cabals del Segre: 

El cabal mig anual al Segre a Ponts, on
es troba la derivació del Canal Principal, és de
1.000 hm3.

Només hi ha un embassament en servei al
Segre, el d'Oliana, la cabuda útil del qual és
de 78 hm3.

Aquest embassament regula amb una garantia
del 96 %, un volum anual de 300 hm3.

Els requeriments anuals d'aigua per a reg
del Canal Principal d'Urgell són de 475 hm3., amb
una despesa per hectàrea de 9.500 m3./any

La incidència d'aquesta mancança en el
rendiment agrícola de la zona regada pel Canal
Principal (50.000 hectàrees) pot assolir el 15 %
del producte brut agrari, amb un import proper
als 2.000 milions de pessetes, en anys secs, com
ha estat l'actual de 1993.

La construcció de l'embassament de Rialb
és la primera actuació seriosa per a la regulació
del Segre.

La seva cabuda sera de 400 hm3.

Quan entri en funcionament, el sistema
d'embassaments Oliana-Rialb, regulara amb una
garantia del 96 %, un volum anual de 800 hm3.

Estem, encara, lluny de poder regular el
cabal mig del Segre, perà la finalització de les
obres de Rialb a l'octubre de 1.995 significara
un enorme avenç en relació a la situació actual.

Per a rendibilitzar l'enorme inversió
económica de l'Estat en aquesta obra, és molt
convenient que ja en el 1.996 es pugui utilitzar,
encara que sigui parcialment.



AixeD tindria un gran impacte moral a la
zona i obriria noves expectatives en un moment en
que els pagesos joves malden per abandonar el
camp.

Pla hidroletigic de conca: 

En els moments actuals s'han concretat ja
les necessitats d'aigua a la conca del Segre per
a satisfer les necessitats dels usuaris actuals
i les expectatives de les noves concessions.

Les demandes anuals d'aigua formulades són
de 926 hm3.

Resulta, però, que el sistema Oliana-Rialb
nomes regula 800 hm3. amb una garantia del 96 %.

Les	 disponibilitats
del	 Canal	 Principal	 serien:

d'aigua per	 als	 regs

En	 un
necessitats.

7 % dels anys, del 60 % de	 les seves

En	 un
necessitats.

2 % dels	 anys, del 80 % de	 les seves

En	 un 9 % dels anys, del 90 % de les seves
necessitats.

En aquests mateixos anys, els déficits per
als regs menys prioritaris, serien insuportables
en uns 10 anys de cada cent, i molt importants en
altres 10.

La Comunitat General de Regants dels
Canals d'Urgell, reclama l'exercici de la
prioritat que li és reconeguda per l'Organisme de
Conca i, per tant, que li siguin reservats amb
una garantia del 96 % uns volums d'aigua anuals
per a regs i altres proveïments de 511 hm3. per
al Canal Principal i de 200 hm3. per al Canal
Auxiliar.



En realitat, el que es fa des de l'any
1966 és la vertadera transformació en reg de
l'Urgell, ja que s'ha passat d'unes dotacions de
4.000 m3./ha. i any, als 6000 m3./ha./any actuals
1 es pensa assolir els 9.000 o 9.500 m3./ha./any.
quan es disposi de l'embassament de Rialb.

Aquest	 procés	 de	 transformació	 és
equiparable,	 i	 és	 tan	 costós,	 com	 el
d'implantació d'un nou regadiu.

Per tant es considera raonable la petició de
que la participació de la Generalitat en les
obres de revestiment i millora dels Canals, passi
del 60 % al 70 % del seu import, tenint en
compte que aquesta despesa no donara lloc a
altres complementaries i que l'amortització de la
mateixa s'inicia en
el mateix moment en que finalitza cada fase del
Pla.

CONCLUSSIO. 

En els paràgrafs anteriors hem volgut donar
una idees general del passat, del present i del
que volem pel futur dels regs d'Urgell.

En les pagines que segueixen es poden
trobar mapes, gràfics i fotografies que completen
les descripcions anteriors i expliquen d'una
manera més entenedora l'evolució del
desenvolupament agrari i social de les comarques
regades pels Canals d'Urgell.

Si aquest opuscle serveix per a que es
coneguin millor els regs del Pla d'Urgell ens
donarem per satisfets.

Mollerussa, novembre de 1.993
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CANAL D'URGELL

Datos históricos:

Construcción del Canal 	 2-09-1853 a 8-11-1861
Proyecto del Canal d'Urgell 	  Ingeniero Pedro Andres Puigdollers
Replanteo del proyecto 	  Ingeniero Domingo Cardenal
Valor presupuestario 	  57.642.695,70 reales

Inicio de los riegos 	  Finca Sr. Mestres de Tarascó
el día 25-03-1862

Construcción del Canal Auxiliar 	  4-05-1929 a 18-07-1932

Reversion de los Canales 	  17-11-1965

OBRAS DE INTERE:3 
CANAL PRINCIPAL

1 - Azud del Tossai.
Longitud 172m. I., altura 4,80 m., pendiente 1 por mil.
Destruida en 1907 por la riada y puesta en servicio en
1912.
Parcialmente destruida el 7 de Noviembre de 1982.
Reconstruida de inmediato.

2.- Primera casa de compuertas.
Dispone de 9 unidades de compuertas.

3.- Túnel de la LLenguadera.
Excavado en la roca, tiene una longitud de 282,90 ml..

4.- Segunda casa de compuertas.
Equipada con dos sifones de regulación automática y
6 módulos NEYRPIC de 5,5 m 3 cada uno.

5.- Primer túnel de La Peixera.
Longitud 205,90 metros. Construida en el alio 1925.

6.- Segundo Túnel de La Peixera.
Longitud 81,50 metros. Construido en el ario 1910.

7.- Túnel de los Yesares ó Calibén.
Longitud 304,50 metros, de construcción posterior a la
puesta en funcionamiento del Canal para eliminar una
falda de Yesos existente en la zona.

8.- Túnel de Sant Jordi.
Longitud de 293,30 metros.
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9.- Acueducto Cenill.
Obra de mamposteria de singular belleza. Su primitivo trazado, a cielo abierto y en talud de tierra, fué
abandonado al discurrir por una zona de yesos que podrian provocar perdidas de agua. Su
construcción data del año 1906 y su longitud es e 576,10 metros.
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10.- Túnel de Montclar.
Es la obra de mayor importancia y envergadura del
metros, equivalentes a 17574 piés Castellanos y su
inició el 24 de Febreo de 1856. durando unos 5 años
vellón.

Canal d'Urgell. Tiene una longidud de 4.896,70
maxima altura es de 139,30 metros. La obra se
y medio, y con un coste de 16.717.800 reales de

R..
6 5 -
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•

11.- Acueducto del Sió.
La primitiva construcción, realizada en mamposteria. We arrastrada por unas fuertes lluvias. Siendo
reemplazada por el actual acueducto construido de hierro con remaches. Esta obra estuvo
considerada com p de avanzado diseño en la época de su realización. Su longitud es de 48 metros.



OBRAS DE INTERES
CANAL AUXILIAR

1.- Primer túnel "Origen".
Construido en el año 1929. Longitud 99.38 metros.

2.- Primer túnel "Rector".
Longitud 383 metros.

3.- Segundo tune "Rector'.
Longitud 286 metros.

4.- Acueducto del Salat.
Longitud 55 metros.

5.- Sifón-Acueducto del Sió.
Se trata de la obra de mas envergadura del Canal
Auxiliar. Su primer tramo debe salvar una hondonada
para posteriormente pasar sobre el Río Siá. Su logitud
es de 387,50 metros.

6.- Túnel de Sidamon.
Longitud 298 metros.

7.- Túnel de Els Alamús ,
Longitud 173 metros.

8.- Túnel de Les Casilles.
Longitud 105 metros.

9.- Sifón-Cruce F.F.C.C. y el Río Femosa.
Longitud 44.35 metros.



OBRAS DE INTERES
CANAL AUXIIIAB,

1.- Primer túnel "Origen".
Construido en el año 1929. Longitud 99.38 metros.

2.- Primer túnel "Rector".
Longitud 383 metros.

3.- Segundo túne "Rector".
Longitud 286 metros.

4.- Acueducto del Salat.
Longitud 55 metros.

5.- Sifón-Acueducto del Sió.
Se trata de la obra de mas envergadura del Canal
Auxiliar. Su primer tramo debe salvar una hondonada
para posteriormente pasar sobre el Río Sió. Su logitud
es de 387,50 metros.

6.- Túnel de Sidamon.
Longitud 298 metros.

7.- Túnel de Els Alamús.
Longitud 173 metros.

8.- Túnel de Les Casilles.
Longitud 105 metros.

9.- Sifón-Cruce F.F.C.C. y el Río Femosa.
Longitud 44.35 metros.



PERFICIES DOME\ ADES

POBLACIONS SERVIDES (AIGUA) 	  69

HABITANTS	 .62.957



MARES MMUS EXTENSIUS

CEBA

PANE

ALVES CULIUS MURES

PERERS

POWERES

CEREAL IYIIIVERN

4 14 16	 188	 10	 12

DISTIMUCIO Dí LÀ ZO\A
PIT CO\REUS (111 1 :S )

(Miles)



NAL P Lzi

REVESTIMENT PRIINIERA FASE	 EITSLTD.
SEGONA	 a	 Zil et

TE-Ec...ENa	 ,	 20
II

QUANTA	 ..	 F77 It

TOTAL	 :10 3 KRIS n.

PENDENT DE REVESTIMEN z:,)5 HMS.

ECTE: P	 — El. SZe

P. IK.120—	 ?14.4



CANAL A

LLARGADA DEL cAni.	 7e	 [MS.

TRAM REVESTIT 	 	 aas
MINNINowlemon,

PENDEMT 52 MS 

PRADJ
ORIGEN 6 KMS. 	  FINAL as OH.



REVESTIMENT S2QUIES PRALS.

LONGITUDS:

* PRIMERA SÈQUIA PRAL	 20 km.
* SEGONA S2QUIA PRAL .....	 29 km.
* TERCERA SÈQUIA PRAL 	  28 km.
* QUARTA SÈQUIA PRAL 	  26 km.

TOTAL 	  103 km.

TRAMS REVESTITS:

* SEGONA SÈQUIA PRAL	 6 km.

( Revestiment degut a la emergència provocada per la rubinada del Riu
Ondara al seu pas per Anglesola i Barbens 1'any 1.989).



1
DESAiGUES GENERALS

RIUS.-

SI() 	  26 km.
CORB 	  31 km.
LES CANALS 	  25 km.
LA FEMOSA 	  25 km.

,11prisrl...171,27,6111.10

TOTAL 

DESAiGUES.

LONGITUD TOTAL .. 529 km.



-(k



]
MEN DEL CANAL



SEGONA CASA EDE COMPORTES



MONOLIT DAIVIUNT EL Te.PMEL
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SORTIE:3A TÚNEL DE MONTCLAR
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'	 ORIGEN 1 SÉQUIA FRMCIPAL



PLA D'INVERSIO D'OBRES
REVESTIMENT DELS CANALS

D'URGELL

ANY
	

OBRA
	

PRESSUPOST

1992-93 Canal Auxiliar. p.k. 0-6.8 8
1993	 Canal Auxiliar. p.k. 56.14-46.83

1994	 Canal Auxiliar. p.k. 46.83-37.53

1995	 Canal Auxiliar. p.k. 37.53-30

Canal Principal p.k. 109.7-112.11

1996	 Canal Principal p.k. 112.11-122.10

1997	 Canal Principal p.k. 122.10-132.77

1998	 Canal Principal p.k. 132.77-144.20

1990	 Canal Auxiliar. p.k. 56.14-66.65

2000	 Canal Auxiliar. p.k. 66.65-76.40

Serveis afectats

781.477.088

1.000.000.000

1.000.000.000

1.067.470.073

1.073.904.169
1.070.904.464

1.082.425.372

1.000.000.000

926.954.585

15.000.000

TOTAL IMPORT
	

9.018.135.751

Mollerussa, Febrer de 1992
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