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NOVA CULTURA DE L’AIGUA

A
questa obra titllada per alguns
de «messiànica i faraònica»,
pot arribar a costar, segons al-
guns experts consultats, fins a
un milió de les antigues pesse-

tes per hectàrea, tenint en compte el cà-
non de bombeig. I, ara, molts dels pagesos
que esperen l’aigua d’aquest canal, des
que Franco va aprovar el Plan Integral del
Segre l’any 1963 per fer-lo realitat, ja no el
volen. Alguns s’han negat a començar a
pagar les primeres derrames a compte
del futur reg, i d’altres ho estan fent per
poder vendre’s les terres amb més rendi-
bilitat gràcies a la revalorització que impli-
carà el reg. És un secret a veus a la plana
de Lleida que algunes companyies, com
Vall Companys,  compren terres que re-
bran el reg del Segarra-Garrigues. Però si
algú truca i els n’ofereix terres, la direcció
d’aquesta empresa només s’interessa per
aquelles que se sap de ben segur que no
estaran excloses de reg per la protecció
dels ocells, i rebutgen zones que poden
quedar com a  zona d’especial protecció
per a les aus (ZEPA), com l’àrea del secà
de Belianes (Urgell). Alguns ecologistes i
habitants afectats pel futur Segarra-Garri-
gues aseguren que s’han produït canvis de
propietat de les terres i que s’ofereixen
preus molt alts, però ni els presumptes
venedors ni els presumptes compradors
volen revelar les xifres que es «mouen».
Alguns pèrits agrònoms consultats asse-
nyalen l’alta mitjana d’edat de la pagesia
de la plana de Lleida (una problemàtica
que salta sovint a la palestra pública de la

mà de sindicats agraris o de mitjans de
comunicació), i la manca de noves genera-
cions que continuïn treballant les terres
familiars. I alguns es pregunten: «De què
em servirà l’aigua d’aquí a uns anys, quan
sigui vell i no pugui treballar la terra?». «O
se la venen o la lloguen», asseguren al-
guns pèrits agrònoms, «com ja està pas-
sant a la zona dels Monegres», on l’aigua
comença a arribar ara, després d’anys
d’espera.

ANYS D’ESPERA, ANYS DE PLANYS

Durant tots aquests anys de lluita pel Se-
garra-Garrigues, mentre els pagesos es-
peren l’aigua, els ecologistes es planyen:
a la muntanya, a Rialb, per la inseguretat
de l’obra de l’embassament i per les irre-
gularitats que han acompanyat aquesta
infraestructura, tal com ha ha denunciat
el grup Pentadius-Ecologistes en Acció; i
a la plana, per la imminent destrucció
dels ecosistemes de secà i la desaparició
d’espècies protegides i de biodiversitat,
com també han denunciat els grups Ipce-
na i Egrell. El projecte està, doncs, farcit
de contenciosos i recursos per part dels
ecologistes, però també per part dels fu-
turs regants, en concret dels exclosos de
reg del primer projecte. I és que amb el
canvi de Govern de la Generalitat ha sortit
a la llum pública (tot i que era un altre se-
cret a veus, que ja havien fet notar els
ecologistes) que una bona part de les zo-
nes que quedaven excloses de reg per a la
protecció de les aus no eren d’interès

prioritari segons el criteri dels tècnics i
dels científics. Així ho ha acabat reconei-
xent Brussel·les fa dos mesos en ame-
naçar l’Estat espanyol (en concret la Co-
munitat de Catalunya) de portar el cas a
l’Alt Tribunal de Luxemburg. El més inte-
ressant de tot plegat és que les zones que
l’antic Govern de la Generalitat havia
exclòs del projecte han resultat ser muni-
cipis no convergents. Aquests exclosos
del reg han amenaçat de querellar-se
contra CiU si no s’aclareixen les coses i
els donen una solució justa.

Mentrestant, la Unió Europea ha impo-
sat, segons que es va saber el passat mes
de març, «marxa lenta» a projectes com la
canonada que ha de fer baixar l’aigua de
l’embassament de Rialb, inclosos en l’an-
nex del Plan Hidrológico Nacional (ara en
part derogat): una construcció de 117 km
de longitud que el Ministeri de Medi Am-
bient va anunciar fa dos anys que
trasncorrerà paral·lela al canal Segarra-

Garrigues i abastirà d’aigua les poblacions
que capten la de boca del canal d’Urgell.
Alguns dels ecologistes que resistien a
Rialb han denunciat que l’autèntic objectiu
de l’embassament era acabar amb la si-
tuació deficitària del canal d’Urgell i no
pas afavorir el Segarra-Garrigues. Els
més vells, però, recorden que quan Fran-
co va aprovar el Plan Integral del Segre,
basat en el projecte presentat per l’arqui-
tecte López Bustos l’any 1953, «l’aigua
sortiria de Clua, en forma rodada i no
bombada com ara, i seria el cinquè dels
petits pantans esglaonats: la Capçalera, la
Vansa, Tres Ponts, Oliana i Clua». També
recorden que Rialb va sorgir després i que
«a la década dels setanta, socialistes i
Alianza Popular es manifestaren en contra
de Rialb en diverses reunions a Sant Mar-
tí de Maldà». La passada legislatura socia-
lista va ser el lleidatà i exministre socialis-
ta José Borrell el gran impulsor de Rialb.

ESTAT ACTUAL DE LA QÜESTIÓ: 
DESINFORMACIÓ

La realitat actual del canal Segarra-Gar-
rigues és que ni pagesos ni ecologistes
saben por on anirà l’aigua i en quantes
hectàrees s’ampliaran les actuals 5.800
excloses de reg, que la Unió Europea ha
considerat insuficients i inadequades. No-
més hi ha una dada confirmada, segons
fonts tècniques molt properes al Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH): el secà d’Anglesola serà ZEPA
segur (exclòs de reg), i això portarà enca-

La geografia catalana està farcida de projectes de regadiu amb canals i embassaments artificials,
com ho està una gran part del territori europeu i també d’altres països del món, com els Estats
Units. Els grans transvasaments s’han vist durant el segle XIX i el XX com la gran solució al pro-
blema de la manca d’aigua. Les grans infraestructures per fer arribar aigua on n’hi ha poca per a
l’activitat humana han prevalgut per sobre d’altres solucions com l’estalvi i l’eficiència en el seu ús.
Entre tots els canals n’hi ha un, però, que es podria batejar com el de la discordia, perquè des de
la seva concepció i anunci, a mitjan segle passat i fins a l’actualitat, ha portat i està portant encara
maldecaps als seus defensors i als seus detractors: el Segarra-Garrigues.

El canal de la discòrdia

EL PROJECTE FRANQUISTA DEL SEGARRA-GARRIGUES 
DISPARA LA FEBRE ESPECULADORA AL SECÀ

TXELL CENTENO D PERIODISTA

Els exclosos de 
reg per l’anterior
Govern han amenaçat
de querellar-se 
contra CiU si no
s’aclareixen les coses.


