
 
 

Els Canals d'Urgell 
L'esforç que transformar un territorio (40Km) 

 

 
 
La història de la construcció del canal d’Urgell esta molt lligada a la Serra de 
Bellmunt-Almenara, ja que aquesta representa l’últim obstacle a superar 
abans que el canal s’endinsi a la plana d’Urgell. 
 
La xarxa hidràulica del canal d’Urgell ha transformat el paisatge de tota una 
plana: Aparegueren espontàniament especies de ribera (xops, àlbers, sal-
ses,...), mentre que d’altres foren plantades (plàtans, freixes,..) conformant 
llargues alineacions arbrades que assenyalaven aquests cursos d’aigua. 
 
Abans de l’arribada de l’aigua tot el territori era una plana àrida i ho-
mogènia on es podien observar especies vegetals estepàries, quasi bé no hi 
havia masses arbrades, les especies més abundants eren el garric i l’arçot, 
hi havia una reduïda però interessant avifauna d’ocells esteparis. 
 
Des d’un punt de vista socioeconòmic el canal ha tingut un efecte molt 
postiu, fent habitable un territori improductiu per la seva extrema aridesa. 
Però des d’un punt de vista ecològic l’impacte ambiental del canal és crític 
ja que ha creat una barrera entre les poblacions animals i vegetals de les 
zones estèpiques del centre de la depressió del Ebre i les dels secans de 
l’Urgell. 
 



 
 
Es per aquest motiu que la serra de Bellmunt-Almenara, alhora que en 
sortia perjudicada per no haver estat regada, es convertia en un element 
singular únic el territori i clau per la conservació d’un valuós patrimoni 

 

 

Imatge satèl·lit 

És una ruta que passa per alguns dels punts més emblemàtics dels Canals 
d'Urgell com el terraplé de Castellserà, la trinxera de la caserna, el pont de 
ferró o el túnel de Montclar i, que permet conèixer la fascinant història de la 
seva construcció, alhora, també ens descobreix algunes construccions me-
nors, però no menys importants, dels  elements del patrimoni arquitectònic 
del canal. 



 
 

 

La trinxera de la caserna 

Per altra banda pemet gaudir del paisatge de les banquetes del canal i l'ob-
servació de les espècies d'ocells que anirem trobant en les arbrades i aigües 
del canal. 

 


