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Làmina 10 Paisatge de regadiu en planes de secà

De secà a regadiu
Abans de la construc-
ció dels canals de
regadiu moderns, a
mitjan segle XIX, els
conreus que predomi-
naven eren de secà.
Després, els canals,
com el d’Urgell, han
permès posar en
regadiu la meitat de
les terres agrícoles
comarcals i han modi-
ficat significativament
el paisatge. 

Abastar d’aigua la ciutat
El dipòsit del Pla de l’Aigua es va
construir el 1784 per abastar Lleida
d’aigua potable i per evitar les epi-
dèmies. L’aigua provenia del canal
de Pinyana i es distribuïa per la ciu-
tat a través de fonts. Actualment
és el Centre d’Interpretació de
l’Aigua Potable i una de les seus
del Museu de l’Aigua de Lleida. 

Conreus i conservació de la
fauna
Els plans de la Unilla, al nord del
Segrià, són un paisatge de secà
que la Generalitat ha destinat a
zona d’especial protecció d’aus
estepàries. Aquest fet implica que
s’hi haurà de limitar l’ampliació del
regadiu per no perjudicar la nidi-
ficació d’aquestes aus i acordar
una sèrie de compensacions per
als pagesos afectats.

La fruita, part d’una dieta sana
La principal producció de l’horta de
Lleida és la fruita dolça (pomes,
peres, préssecs, nectarines, prunes
i albercocs). Reconeguda per la
seva qualitat alimentària, la fruita
fresca va guanyant mercat i s’impo-
sa com a part d’una dieta equilibra-
da, especialment entre la gent jove.

El Segrià és la comarca agrícola i ramadera més important de Catalunya.
L’agricultura ocupa un 75% de les terres, de les quals més de la meitat són de
regadiu, gràcies a una extensa xarxa de sèquies i canals que daten de molt
antic.

Entorn del conreu es generen activitats industrials, com la indústria alimen-
tària i la producció d’adobs o de maquinària agrícola, i diversos serveis, com
les fires agrícoles, el treball d’investigació per a la millora dels conreus o la
venda a través d’empreses o de les cooperatives locals. La fruita de Lleida i
el vi amb denominació d’origen pròpia (Costers del Segre) es distribueixen en
el mercat espanyol i en la Unió Europea.

L’economia de Lleida és diversificada. A més dels sectors econòmics
esmentats, també trobem indústries com la foneria, les papereres o les rela-
cionades amb el vestir, juntament amb els serveis, que ja són el principal sec-
tor d’ocupació de la comarca. El sector turístic està en fase de creixement.

Lleida, la capital del Segrià, amb més de 125.000 habitants, és un centre
comercial, cultural, universitari i de serveis de primer ordre que exerceix la seva
influència a totes les comarques de Ponent
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1. El regadiu, amb les hortes, la xarxa de canals,
els coberts agrícoles i les granges escampades
per tota l’àrea caracteritzen la fesomia del paisat-
ge agrari i del poblament actual.

3. El riu Segre travessa el pla de Lleida de nord
a sud i configura un relleu de planes i tossals.
Les seves aigües ja s’aprofitaven per regar en
temps romans.

4. Construïda sobre un tossal entre els segles XIII i XV,
la Seu vella identifica la ciutat i és una fita del paisat-
ge de la plana de Lleida. Al seu costat, el castell de
la Suda testimonia el passat àrab de la ciutat.

2. L’àrea urbana de Lleida s’estén vers l’hor-
ta i engloba pobles com Almacelles, Alcarràs
o Alpicat, així com noves àrees urbanes for-
mades a les darreres dècades. 

6. Fins a la segona meitat del segle XX, el paisat-
ge rural del Segrià es caracteritzava per la pre-
sència d’extensos camps de cereals, d’alguns
pobles compactes situats enmig dels camps i
d’una xarxa radial de camins, però en els darrers
anys s’ha produït una gran transformació d’a-
quest paisatge.

5. La construcció del tren d’alta velocitat ha
suposat el reforçament de Lleida com a centre
de comunicacions de les terres de ponent de
Catalunya.
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www.catpaisatge.net
www.gencat.cat/fitxespaisatge
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El Pla de Bages
La proximitat de la metròpoli

El Baix Llobregat
L’horta en zona urbana

La Costa Brava
El paisatge com a recurs turístic

La Garrotxa
Una ciutat dins un parc natural 

El Priorat
La renovació d’un antic paisatge agrari

El Tarragonès
Un paisatge industrial

El Vallès
Ciutat compacta, ciutat difusa

La Ribera d’Ebre
El paisatge fluvial i la producció d’energia

El Segrià
Paisatge de regadiu en planes de secà

La Vall d’Aran / Era Val d’Aran
El paisatge com a escenari turístic

La Cerdanya
El paisatge de la frontera

Barcelona, 22@
La renovació del paisatge urbà
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