


DEL NOGUEROLA AL SEGRE 

 

2 

 
EL NOGUEROLA AL SEGRE: ELS PROBLEMES DE LA 

QUALITAT AMBIENTAL DE L’AIGUA  
 
1. Introducció   
 

Per donar continuïtat a anteriors treballs de recerca de l’Institut Guidavols de Lleida, es va 
plantejar el treball que es presenta. Aviat em vaig adonar que el problema de contaminació 
del riu Noguerola era el mateix detectat en els anteriors treballs, però que les actuacions 
planejades per les administracions aviat solucionaran el problema concret. Però també em 
vaig adonar que aquestes actuacions no donaran solucions al problema global del riu mare i 
afluents: El Segre. 

La zona estudiada es situa en el terç meridional de la  província de Lleida (Catalunya).  És 
una zona plana al sud dels Pirineus, caracteritzada per una agricultura de regadius i 
explotacions ramaderes i hidroelèctriques (veure mapes adjunts sobre nitrats). 

Entre Camarasa i l’aiguabarreig del Segre amb el Cinca, el riu pateix un seguit d’afeccions 
derivades de les pràctiques agrícoles, tradicionals i de les explotacions hidroelèctriques, 
totes dues motors econòmics de les terres de Lleida.   

La escassetat de cabals en el riu per derivacions dels canals i les aportacions de nutrients 
dels retorns dels les extenses àrees de reg (més de 100.000 ha) combinades, originen un 
problema ambiental important en un riu cabalós que procedent de les muntanyes 
Pirinenques, és sobreexplotat per les activitats econòmiques de les planes meridionals.  

 
2. Plantejament del Problema  
 

EL RIU NOGUEROLA CINC ANYS DESPRÈS 
 

L’any 2003 es va realitzar a l’IES Guindàvols un estudi sobre el riu Noguerola. Aquest estudi 
determinava l’estat fisicoquímic i biològic de les aigües d’aquest riu abans i després del seu 
pas per la ciutat de Lleida i concloïa que la causa del mal estat en la seva desembocadura al 
riu Segre era l’abocament d’antics claveguerams en el seu pas subterrani per la ciutat de 
Lleida. 
 
Cinc anys després s’intentarà demostrar si encara es continuen abocant aquests 
claveguerams al riu Noguerola. 
 
Per tant, el primer plantejament serà;    
  
2.1 Continuen abocant-se les clavegueres de Lleida al r iu Noguerola cinc anys 
desprès? 
 
Si es cert que cinc anys després es continuen abocant residus urbans al riu Noguerola 
caldrà preguntar-se també; 
 

2.1.1 Quines afeccions origina el riu Noguerola en el riu  Segre? 
 

2.1.2 Quines solucions preveu l’Administració pel riu Nog uerola? 
 

 



DEL NOGUEROLA AL SEGRE 

 

3 

EL SEGRE SOTA SUSPITA 
 

Al saber quines afeccions comporta el riu Noguerola al Segre i conèixer quines solucions 
preveu l’administració per millorar l’estat del riu, es realitza un nou plantejament on el 
principal objectiu és obtenir un estudi complet del riu Segre en el seu tram Camarasa – 
Granja d’Escarp (Baix Segre). 
 
Per tant els nous plantejaments del problema són: 
 
2.2 Quins impactes sofreix el riu Segre en el tram Cama rasa Granja d’Escarp (Baix 
Segre)? 
 

2.2.1 Quines aportacions o extraccions d’aigua sofreix el  riu Segre en aquest 
tram? 
 
2.2.2 Esta contaminat el riu Segre per les activitats agr ícoles, ramaderes i 
urbanes? 
 

2.2.2.1 Quines quantitats de nutrients aporten les activita ts agrícoles i 
urbanes de les subconques laterals al riu Segre? 
 

 
2.3 Quins efectes ambientals estan produint aquestes ap ortacions en el riu Segre? 
  
2.4 Quines despeses econòmiques estan comportant els ex cessos d’aportació de 
nutrients? 
 
2.5 Quanta aigua utilitzen en excés els pagesos de la p lana de Lleida? 
 
2.6. Quines són les solucions que s’haurien d’aplicar pe r solucionar els problemes 
esmentats? 
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3. Resultats obtinguts, anàlisi i discussió  
 
El Noguerola cinc anys després  
 
4.1 Continuen abocant-se les clavegueres de Lleida al r iu Noguerola cinc anys 
desprès? 
 
Per poder respondre coherentment les qüestions plantejades s’ha realitzat, per començar, 
una taula on es mostren els últims anàlisis del treball de recerca El Noguerola, una 
claveguera desconeguda (ROS AGUILAR, 2007) i els resultats dels anàlisis obtinguts a 
l’Agost i al Novembre de 2008. 
 
Es realitzaran dos taules; una representarà els mostrejos al punt A (Noguerola a la partida 
de Montcada, amunt club de Tenis), i el punt B (Nog uerola a la seva desembocadura al 
Segre). 
 
 
 
 
        Punts de mostreig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt A  
 
Paràmetres Data:24/08/2002 Data:25/09/2002 Data:22/08/2008 Data:11/11/2008 
Temperatura ( Cº ) 17,5 18 18,5 11 
Conductivitat 
(µs/cm²) 758 981 504 603 
Amoni (mg/l) 0,3 0,2 0,6 0,8 
Nitrits (mg/l) 0,03 0,02 0,04 0,04 
Nitrats (mg/l) 10 10 7,5 9,5 
Fosfats (mg/l)  0,5 0,5 0,7 0,8 
Microorganismes Net Poc contaminat Poc contaminat Net 
 
Punt B  
 
Paràmetres Data:24/08/2002 Data:25/09/2002 Data:22/08/2008 Data:11/11/2008 
Temperatura ( Cº ) 19 19 19 15 
Conductivitat 
(µs/cm²) 694 789 630 741 
Amoni (mg/l) 16 15 15 15 
Nitrits (mg/l) 1 1 0,04 0,04 
Nitrats (mg/l) 15 10 6 4 
Fosfats (mg/l)  3 3 5 5 
Microorganismes Molt Contaminat Molt Contaminat Molt Contaminat Molt Contaminat 

A 

B 
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En aquestes dues gràfiques s’observen les notables diferències entre els resultats analítics 
dels dos mostrejos realitzats al Noguerola. 
 
Temperatura  
 
Les temperatures del Noguerola als dos punts mostrejats són molt semblants. Les úniques 
diferències observables estan en el mostreig del Novembre de 2008. 
 
En aquest mostreig s’observen diferències entre la temperatura del punt A i del punt B. Això 
es degut, entre d’altres raons, a que durant el transcurs  subterrani del Noguerola per la 
ciutat de Lleida, li arriben aigües residuals dels edificis, les quals contenen una temperatura 
molt més alta que ajuda a augmentar la del propi Noguerola. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquestes diferencies són més evidents al mostreig de 
Novembre, ja que a l’estiu les temperatures de l’aigua del riu abans del seu pas per Lleida 
són altes i similars a les temperatures de les aigües residuals, les quals oscil·len entre 19 i 
20 Cº. 
 
Per tant, amb la determinació de la temperatura ja es comença a intuir que una part 
important de la contaminació del Noguerola es fruit d’abocaments residuals urbans. 
 
Conductivitat  
 
La conductivitat del Noguerola als dos punts mostrejats varia poc oscil·lant entre els 504 i 
741 µs/cm². 
 
Les sals minerals dissoltes en les aigües del Noguerola na varien durant el transcurs 
subterrani del riu, la qual cosa assegura que la conductivitat no determina si hi ha 
abocaments residuals. 
 
Amoni  
 
 
 
 
 
                                                                                 1 = Mostreig 24/08/02  
       2 = Mostreig 25/09/02 
       3 = Mostreig 22/08/08 
       4 = Mostreig 11/11/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amoni, com s’ha comentat en els coneixements previs, forma part del cicle del nitrogen, el 
qual pot provenir, entre altres coses, de l’orina o de l’àcid úric, provinent dels excrements. 
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En els mostrejos del Noguerola al punt A, la quantitat d’amoni es relativament baixa (entre 
0,2 i 0,8 mg/l), com ja es podia observar cinc anys abans. En canvi, als mostrejos del 
Noguerola al punt B, la quantitat d’amoni és molt elevada, la qual cosa explica que aquets 
riu es fruit d’abocaments residuals urbans durant el seu pas subterrani per la ciutat de 
Lleida. 
 
Les concentracions d’amoni a la desembocadura del Noguerola (Punt B) són 
extremadament altes (entre els 15 i 16 mg/l), la qual cosa confirma que el Noguerola, en el 
seu tram final, funciona com a clavegueram d’algunes barriades de Lleida. 
 
Nitrits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les concentracions de nitrits del Noguerola al punt A són relativament baixes, com ja 
s’observà en els anàlisis obtingudes el 2002. 
 
Les anàlisis de les aigües del Noguerola en el punt B són més elevades en els mostrejos de 
fa cinc anys que en els del 2008. Tanmateix aquestes concentracions al punt B no es 
diferencien de les del punt A, cal tenir en compte que en el procés de nitrificació els nitrits 
són un compost intermig, i el pas de nitrits a nitrats és molt ràpid. Per tant aquesta dada no 
és gaire representativa. Es pot creure que els nitrit no són substàncies provinents dels 
residus urbans, sinó que són deguts a les activitats agrícoles localitzades més amunt de la 
ciutat de Lleida. 
 
Nitrats  
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Els nitrats a les aigües superficials del Noguerola no representen un problema greu.  
 
Les reduïdes concentracions de nitrats al punt A provenen molt probablement d’activitats 
agrícoles presents en la conca del Noguerola, que com s’observa en el mapa adjunt 
presenta una gran superfície de reg. 
 
Les concentracions de nitrats al punt B, es mantenen molt semblants a les del punt A, 
encara que hi hagi petites diferències amb els mostrejos del 2002. 
 
Tanmateix, podem dir que les concentracions de nitrats al punt B són molt semblants a les 
del punt A, la qual cosa certifica la baixa contribució en nitrats de les aigües residuals 
urbanes, que contenen bàsicament amoni com a forma química nitrogenada. 
 
 
Fosfats  
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Les concentracions de fosfats al punt A són molt baixes si les comparem amb les del punt B, 
les quals poden ser degudes als abocaments residuals urbans que contenen alt contingut en 
detergents amb elements fosfatats. 
 
Les concentracions de fosfats a la desembocadura del Noguerola al Segre oscil·len entre els 
3 i 5 mg/l, mentre que les del punt A ho fan entre els 0,5 i 0,8 mg/l. 
 
Microorganismes  
 
Per tal de detectar contaminacions biològiques en les aigües estudiades s’ha utilitzat el 
mètode Hygucult E/B-GUR. 
 
En els mostrejos del punt A la quantitat d’Enterobactèries i més concretament 
Escherichiacoli, o altres bacteris B-glucuronidasa + com Edwardsiella, Salmonella, Shigella i 
Yersinia, és molt pobre, la qual cosa permet dir que aquestes aigües no estan 
contaminades . La presència d’aquestes bactèries indica contaminació fecal. 
 
En canvi en el mostreig al punt B la contaminació bacteriana ha augmentat m olt 
considerablement. 
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L’any 2002 ja es va poder observar com aquestes aigües contenien molta contaminació 
biològica, i en els mostrejos del 2008 també es confirma. 
 
Per tant, es pot interpretar que durant el transcurs subterrani del Noguerola per la ciutat de 
Lleida, aquest rep abocaments d’aigües residuals (contenen excrements), que, combinat 
amb les altes temperatures,  fan augmentar les colònies bacterianes a les seves aigües. 
 
 

4.1.1 Quines afeccions origina el riu Noguerola en el riu  Segre? 
 
Les aigües del Noguerola, desemboquen al Segre amb unes condicions, com ja s’ha pogut 
demostrar, molt precàries. Aquestes poden afectar i produir impactes ambientals al riu 
Segre. 
 
Per comprovar-ho es realitzaran un seguit de càlculs els quals demostraran aproximadament 
quina és la quantitat de nutrients (amoni, fosfats, nitrits o nitrats) que són abocats 
directament al Segre per part del Noguerola. 
 
Primer de tot, s’ha realitzat un seguit de passos que han permès obtenir la superfície de la 
conca del Noguerola (el procés de delimitació de la conca del Noguerola està explicat en 
l’apartat de Disseny Experimental). 
 
La superfície de la conca del Noguerola és aproximadament d’uns 76 km², dels quals 71 són 
de superfície de reg  (veure apartat Procediments). 
 
Si es multiplica tota la superfície del Noguerola pels 10 l/m2/any (Veure apartat 4.2), s’obté 
el resultat del cabal del Noguerola en èpoques sense reg. 
 
En canvi si es multiplica tota la superfície de reg de la conca del Noguerola pels 2300 
hm3/ha/any (veure apartat 4.2), s’obté el cabal del Noguerola en èpoques de reg. 
 
Al tenir les dades dels cabals del Noguerola ja es pot saber la quantitat aproximada de 
nutrients que aboca al Segre, solament multiplicant aquest cabal per les concentracions 
obtingudes (Veure apartat anterior). 
 
En la següent taula es pot observar la quantitat total d’aportacions al Segre per part del riu 
Noguerola . 
 
 

MASSES TOTALS (Tm) MASSES TOTALS (Tm) 
MASSES TOTALS ANUALS 
APORTADES 

En època de reg En època sense reg 
LATERALMENT AL RIU SEGRE 
(Tm/any) 

NO3- NO2- NH4+ PO4- NO3- NO2- NH4+ PO4- NO3- NO2- NH4+ PO4- 
98 0,7 245 81,5 3,2 0,02 12,8 4 101 0,7 258 86 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Quines solucions preveu l’administració pel riu Nog uerola? 
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Segons informació de l’ajuntament de Lleida, s’han inventariat els abocament de cases 
antigues que estan abocant directa i verticalment sobre el riu Noguerola quan aquest 
travessa subterràniament la ciutat de Lleida. Properament l’ajuntament realitzarà el projecte 
de col·lector que captarà tots els abocaments esmentats per conduir-los a l’EDAR de Lleida, 
que a la vegada, actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua està ampliant. Tanmateix, en 
combinació amb al Universitat de Lleida, l’ajuntament està estudiant, en detall, els possibles 
efectes ecològics que l’abocament actual del Noguerola, podria estar causant al Segre. Es 
calcula que com a màxim en dos anys el problema del Noguerola estarà completament 
solucionat i deixarà de ser una claveguera. 
 
 
El Segre sota sospita  
 
4.2 Quins impactes sofreix el riu Segre en el tram Cama rasa Granja d’Escarp (Baix 
Segre)? 

 
 

4.2.1 Quines aportacions o extraccions d’aigua sofreix el  riu Segre en aquest 
tram? 

 
 
Per poder resoldre aquesta qüestió s’hauran d’estructurar d’una manera coherent i ordenada 
tots els resultats. 
 
Per tant, per començar s’intentaran esbrinar totes les aportacions que sofreix el Segre en el 
tram estudiat. 
 
Per poder interpretar detalladament totes les aportacions, s’han diferenciat dos èpoques de 
l’any les quals afecten directament al cabal de cada un dels rius treballats que desemboquen 
al Segre. 
 
Per tant, en el treball, es parlarà sempre de dos èpoques, una suposant la inexistència de 
reg i l’altra amb existència de reg. 
 
Finalment es sumaran aquestes aportacions diferenciades en les dos èpoques de l’any i 
s’obtindran les aportacions totals a l’any de cada un dels rius estudiats. 
 
Desprès d’haver analitzat plenament les aportacions hídriques del rius estudiats al Segre, es 
realitzarà una recerca per a saber les extraccions hídriques que causen els diferents canals, 
localitzats en el tram del Segre estudiat. 
 

• Aportacions hídriques suposant la inexistència de r eg 
 
Balanç hídric en el sòl edàfic 
  
Una de les elaboracions de dades més importants que s’han realitzat en aquest treball, són 
els balanços hídrics en el sòl, que han permès tenir un resultat aproximatiu del cabal natural  
de tots els rierols o clamors treballades que desemboquen al Segre, en unes èpoques de 
l’any determinades suposant la inexistència de reg. 
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Per tant, l’objectiu dels balanços hídrics en el sòl és conèixer els excedents naturals (EXC 
NAT) de l’aigua de pluja un cop s’han restat l’evapotranspiració real (ETR) i les reserves 
d’aigua en el sòl, o el que és el mateix, l’aigua que pot arribar a infiltrar-se cap als aqüífers, o 
circular superficialment cap als rius i fluir per aquests fins al final de la conca.  
 
Excepte a la zona de l’aqüífer dels cons de l’Ondar a i el Corb, sempre s’ha considerat 
que l’aigua excedentària circula superficialment ca p a als rius . 
 
Per calcular el volum total d’aigua excedentària de forma natural (és a dir, sense reg) en un 
any mig, o el que és mateix les aportacions naturals anuals mitges d’una conca en el punt de 
sortida més baix, es multiplica els EXC NAT en mm (l/m²) pels metres quadrats de la 
superfície de  la conca i es converteix el resultat en hm³/any.  La taula utilitzada pels càlculs 
a estat una com la que segueix: 
 
Taula exemple 
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P                            
ETP                           
ETR                           
(+/-) R                           
EXC NAT                           
DEF NAT                           
  
         Excedents naturals (EXC NAT) 
        
         Mesos amb dèficits naturals (DEF NAT) 
 
P = Precipitació mitjana mensual (mm). Dades obtinguda de l’estació meteorològica de 
Lleida.  
 
ETP=Evapotranspiració potencial mitjana mensual (mm). Calculada segons el metode de 
Thorntwaite per la CHE i obtinguda a la pàgina Web de la CHE.  
 
ETR=Evapotranspiració real mitjana mensual (mm), calculada en el treball. Calculada en el 
balanç.  
 
(+/-) R=Variació de la reserva d'aigua en el sòl edàfic, utilitzable per les plantes (mm). 
Calculada en el balanç. 
 
EXC NAT=Excedents d’aigua procedents de la pluja un cop produïda la ETR i el consum de 
l’aigua per les plantes en el sòl (en el cas que hagi reserva disponible)(mm).  
 
DEF NAT=Dèficits d'aigua en el sòl necessària per les plantes per manca de pluja, alta ETP i 
insuficient aigua en el sòl (mm). Calculada en el balanç. 
 
Ro = Reserva de l’aigua en el sòl a l’inici del balanç. Dada inicial basada en la bibliografia 
(Custodio i Llamas, 1983). 
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Segons Custodio i Llamas (1983), en les nostres contrades, els valors de la reserva 
utilitzable per les plantes en el sòl (R) és al voltant dels 50 mm . S’ha provat fer els balanços 
amb R=50 mm, considerant la reserva plena al més de gener. En aquest cas s’han obtingut 
uns excedents naturals (EXC NAT) de 16 mm, però nomes s’ha aconseguit recuperar 24 
mm al gener de l’any següent, i per tant no s’ha omplert la R. 
 
Balanç hídric en el sòl per calcular els excedents i dèficits naturals d'aigua (R=50 mm, 
Ro = plena) 
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P  26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369 
ETP 10 17 36 53 86 121 149 141 99 54 20 12 798 
ETR 10 17 36 53 71 34 12 21 39 39 20 12 364 
(+/-) R 50 50 47 38 22 0 0 0 0 0 0 8 24 
EXC NAT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
DEF NAT 0 3 12 28 50 50 50 50 50 50 42 26 411 
 
( Veure llegenda en la taula exemple  ) 
 
Provant amb una R=·30 mm (abunden sòls graverosos amb poca capacitat de retenció, 
principalment als regs de l’Urgell) plena al gener inicial, s’aconsegueix omplir la reserva al 
gener del següent any i els EXC NAT són de 20 mm. 
 
Balanç hídric en el sòl per calcular els excedents i dèficits naturals d'aigua (R=30 mm, 
Ro=plena) 
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P  26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369 
ETP 10 17 36 53 86 121 149 141 99 54 20 12 798 
ETR 10 17 36 53 51 34 12 21 39 39 20 12 344 
(+/-) R 30 30 27 18 2 0 0 0 0 0 0 18 30 
EXC NAT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 
DEF NAT 0 3 12 28 30 30 30 30 30 30 30 0 253 
 
 
Si es prova amb una R=50 mm i la reserva inicial de 24 mm (resultat del gener final del 
primer cas simulat), s’aconsegueix tornar als 24 mm al gener final, però en aquest cas els 
EXC NAT són zero. 
 
Balanç hídric en el sòl per calcular els excedents i dèficits naturals d'aigua (R=50 mm, 
Ro=24 mm)  
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P  26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369 
ETP 10 17 36 53 86 121 149 141 99 54 20 12 798 
ETR 10 17 36 53 57 34 12 21 39 39 20 12 350 
(+/-) R 24 40 37 24 8 0 0 0 0 0 0 8 24 
EXC NAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEF NAT 10 13 26 42 50 50 50 50 50 50 50 26 467 
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Si es considera una reserva inicial de 30 mm i una R=50 mm, al final es recuperen 24 mm 
de reserva i els EXC NAT també són zero. 
 
Balanç hídric en el sòl per calcular els excedents i dèficits naturals d'aigua (R=50 mm, 
Ro= 30 mm)  
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P  26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369 
ETP 10 17 36 53 86 121 149 141 99 54 20 12 798 
ETR 10 17 36 53 67 34 12 21 39 39 20 12 360 
(+/-) R 30 46 43 34 18 0 0 0 0 0 0 8 24 
EXC NAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEF NAT 4 7 16 32 50 50 50 50 50 50 42 26 427 
 
Finalment si es considera una R=30 mm i es comença amb una reserva de 24 mm, es 
finalitza l’any recuperant la reserva inicial de 24 mm i els EXC NAT són 10 mm. 
 
Balanç hídric en el sòl per calcular els excedents i dèficits naturals d'aigua (R=30 mm, 
Ro= 24 mm) 
 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALS 
P  26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369 
ETP 10 17 36 53 86 121 149 141 99 54 20 12 798 
ETR 10 17 36 53 51 34 12 21 39 39 20 12 344 
(+/-) R 24 30 27 18 2 0 0 0 0 0 0 8 24 
EXC NAT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
DEF NAT 0 3 12 28 30 30 30 30 30 30 22 6 251 
 
Desprès d’aquestes proves en el treball es consider en uns EXC NAT mitjos de 10 
mm/any. Cal considerar aquesta xifra com a aproximada, sotmesa a molta incertesa. Per 
tant els resultats del treball que surten del seu ús s’han de considerar com a temptatius. 
 
La figura 21 mostra l’evolució gràfica anual de totes les variables del balanç representatiu 
considerat. 

Figura 21. Balanç hídric en el sòl segons dades de Precipiació i ETP mitges 
mensuals de l'estació meteorològica de Lleida
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Com es pot comprovar en el gràfic només es produeixen excedents de forma natural en el 
més de gener o com a molt en desembre i gener, i la resta de l’any sempre hi ha dèficit 
hídric en el sòl. Això vol dir que de forma natural, els rius que neixen en la zona estudiada i 
desemboquen al Segre, només portarien aigua al desembre o al gener, d’acord amb un 
clima semiàrid.   
 
En la realitat porten aigua pràcticament tot l’any,  atès que formen part d’una zona de 
reg, i que els dèficits del sòl són satisfets per l ’aportació d’aigua d’altres indrets 
(aigua de l’alt Segre conduïda pels canals d’Urgell ) pel conreu de diferents tipus de 
cultius . Cal remarcar els alts valors de l’ETP mitja anual (798 mm) en comparació amb la 
pluviometria mitja anual (369 mm). 
 
Per tant, s’anomenarà època de no reg a aquests mes os (Desembre i Gener) ja que, 
com s’ha dit anteriorment, són els únics mesos on e s produeixen excedents naturals. 
 
Tanmateix, les analítiques considerades com a època de No Reg van ser realitzades al mes 
de Novembre on segons els nostres balanços hídrics encara hi ha dèficit. 
 
Com ja s’ha dit al principi d’aquest apartat, el resultat dels balanços hídrics en el sòl s’ha de 
multiplicar per la superfície de cada conca estudiada, i així obtenir, finalment, el cabal o, mes 
concretament, l’aportació hídrica anual de cada subconca al riu Segre. 
 
 
Exemple del riu Sió : 
 

2
2 8 2

2

8 2 2 9

3
9 3

9 3

1000000 m
500 km  x  5.10 m

1 km

5.10 m .10 l/m / any 5.10 l/any
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10 hm

=

=

=
 

 
Conca del Sió (500 km²) 
 
 
 
 
 
          
 
                      97 km 2   403 km2 

 
 
 
 
 
 
 

Balaguer 
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Com s’observen en aquests càlculs, primer de tot s’ha representat la superfície de la conca 
de Sió en m² i tot seguit s’ha multiplicat pel resultat dels balanços hídrics en el sòl ( 10 l /m² 
). Finalment es passa el resultat a hm³ i s’obté que el cabal del Sió és de 5 hm³/any en les 
èpoques de no reg. 
 
En la següent taula es poden observar les diferents aportacions hídriques de cada subconca 
en les èpoques sense reg, que es representen com EXC NAT, que correspon a l’abreviatura 
de excedents naturals en el supòsit que no hi ha reg (veure mapa 4). 
 

CONCA LLOC             SUPERFICIE   
    EXC 
NAT   

    km2   km2 (l/m2/any) (hm3/any) 

    de REG de SECÀ 
       
TOTALS     

Sió Balaguer 97 403 500 10 5 

Farfanya Menarguens 24 202 226 10 2,3 

Corb Vil. Barca   BIBLIOGRAFIA     24 
Reguera 
Gran Vil. Barca 

ZONA AQÜÍFER 
PLANES URGELL       

N. 
Ribagorçana Corbins       10 141 

Les Canals Lleida  89 1 90 10 0,9 

Noguerola 
Lleida 
(Sortida) 71 5 76 10 0,8 

La Femosa Albatarrech 143 223 366 10 3.7 

Set Sudanell 52 682 734 10 7,3 

Els Reguers Alcarràs 247 3 250 10 2,5 
 
 
 

• Aportacions hídriques en èpoques de reg  
 
Un cop conegudes les aportacions hídriques en les èpoques sense reg, obtingudes a partir 
dels balanços hídrics en el sòl, un altre dels estudis realitzats en aquest treball és saber les 
aportacions anuals en les èpoques de reg. 
 
Les aportacions anuals en aquesta època seran les aigües de reg excedentàries procedents 
de totes les zones regables. És a dir les aigües que els pagesos utilitzen en excés respecte 
a la que seria estrictament necessària per al creixement de les plantes conreades. 
 
Per realitzar aquest càlcul s’haurà d’esbrinar, per començar, quina és la quantitat d’aigua de 
reg excedentària que hi ha en aquestes zones. 
 
Aquest càlcul es realitzarà a partir d’una dada coneguda de la CHE (Confederación 
Hidrogràfica de l’Ebro), sobre les aportacions hídriques totals en un any del Riu Sió al Segre. 
 
Segons la CHE  les aportacions totals del Sió al Se gre són de 27 hm³/any. 
 
Si es resta els 5 hm3 que provenen de les èpoques sense reg, són 22 hm3 a l’any els que 
provenen de les aigües de reg excedentàries en la conca del Sió. 
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Per tant, si la conca del Sió té una superfície de reg d’unes 9700 ha, la quantitat d’aigua de 
reg excedentària que hi haurà per hectàrea  vindrà donada per la divisió següent: 
 
              22.000.000 m3/any 
Excedents de Reg ( m3/ha/any )  =              = 2300 m3/ha/any     
                                                                          9700 ha   
 
 
Aquesta dada (2300 m3/ha/any)  que indica la quantitat d’aigua de reg excedentària que hi 
ha per cada hectàrea, és molt important ja que s’utilitza, en aquest treball, per calcular el 
cabal que conté cada riu treballat en les èpoques de Reg. 
 
Per obtenir el cabal o aportació hídrica anual de cada subconca, s’haurà de multiplicar 
l’aigua de reg excedentària per la superfície de reg  de cada conca treballada. 
 
Exemple Riu Sió: 
 

3 3

3
3 3

6 3

9700ha . 2300m / ha/any 22310000m / any

1hm
22310000m / any . 22 '31hm / any

10 m

=

=

 
Es pot observar en aquests càlculs com s’ha multiplicat l’aigua excedentària de reg per la 
superfície de reg de la conca del Sió. 
 
En la següent taula hi estan representades totes les aportacions de cada subconca en les 
èpoques de reg, que es representen com a EXC REG que correspon a l’abreviatura 
d’excedents en època de reg. 
 

CONCA LLOC SUPERFÍCIE EXC REG  

  ha  (m3/ha/any) (hm3/any) 

  de REG de SECÀ   

Sió Balaguer 9700 40300 2300 22,3 

Farfanya Menarguens 2400 20200 2300 5,5 

Corb Vil. Barca Bibliografia:   99 
Reguera 
Gran Vil. Barca  

Aqüífer Planes 
d’Urgell   

N. 
Ribagorçana Corbins   2300 215 

Les Canals Lleida 8900 100 2300 20,5 

Noguerola 
Lleida 
(Sortida) 7100 500 2300 16,3 

La Femosa Albatarrech 14300 22300 2300 32,9 

Set Sudanell 5200 68200 2300 12 

Els Reguers Alcarràs 24700 300 2300 56,8 
 
El mapa 5 resumeix totes les aportacions hídriques en època de reg. 
Finalment, si es realitza la suma de les aportacions en cada època estudiada s’obtindran les 
aportacions hídriques totals que es produeixen en un any. 
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La taula següent mostra les aportacions totals que es produeixen en les dos èpoques 
estudiades (EXC NAT i EXC REG) en cada subconca, a més de les aportacions hídriques 
totals en tota la zona estudiada. 
 

CONCA LLOC EXC NAT EXC REG 
APORTACIONS 
TOTALS 

    (hm3/any) (hm3/any) (hm3/any) 
          

Sió Balaguer 5 22,3 27,3 

Farfanya Menarguens 2,3 5,5 7,8 

Corb Vil. Barca 24 99 123 

Reguera Gran Vil. Barca       
N. 
Ribagorçana Corbins 141 215 356 

Les Canals Lleida  0,9 20,5 21,4 

Noguerola 
Lleida 
(Sortida) 0,8 16,3 17,1 

La Femosa Albatarrech 3.7 32,9 36,6 

Set Sudanell 7,3 12 19,3 

Els Reguers Alcarràs 2,5 56,8 59,3 

TOTALS    667,8 
 
 

• Altres aportacions hídriques  (N. Ribagorçana i Aqü ífer de l’Urgell)  
 
En aquest apartat s’expliquen les dues excepcions de mètode de càlcul de les aportacions 
de subconques per les seves particularitats. 
 
El riu Noguera perquè te una conca que excedeix els límits geogràfics d’aquest treball amb 
nombrosos embassaments intermedis i el riu Corb i Reguera Gran perque estan influenciats 
per l’aqüífer dels cons del Corb i de l’Ondara. 
 

Riu Noguera Ribagorçana  
 
La conca del Noguera Ribagorçana comença als Pirineus centrals i comprèn part de les 
províncies de Lleida i Osca i el riu està regulat pels  
 
embassaments d’Escales, Canelles i Santa Anna. La manca d’estació d’aforament a Corbins 
(on el riu desemboca al Segre) ha dificultat conèixer les aportacions hídriques del Noguera 
Ribagorçana. 
 
Per a estimar-les s’han utilitzat les dades de l’estació d’aforament de Pont de Muntanyana. 
El problema és que desprès d’aquesta estació, es troba l’embassament de Santa Anna, i 
desprès d’aquest, hi les captacions de reg del canal de Pinyana i del canal d’Algerri – 
Balaguer, així com la captació per a l’abastament de la ciutat de Lleida. 
 
En funció de les dades de superfícies de reg de les webs de les col·lectivitats de regants 
esmentades i de les dades mitjanes d’Aigües Lleida s’ha estimat que el total derivat del 
Noguera Ribagorçana pels usos esmentats és d’uns 188 hm3/any en època de reg i d’uns 2 
hm3/any en època sense reg.  
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Tenint en compte que l’aportació a Pont de Muntanyana en època de reg és de 381,5 
hm3/any, l’aportació estimada a Corbins, on s’ha mostrejat, seria d’uns 193 hm3/any.  
 
A l’època sense reg l’aportació seria d’uns 139 hm3/any (en aquest cas nomes es resten els 
consums de Lleida corresponents als mesos de desembre i gener). A aquestes aportacions 
calculades s’ha sumat els EXC REG i EXC NAT de les zones compreses entre Santa Anna i 
el Segre. Aquests càlculs han donat com a resultat una aportació del Noguera a Corbins 
en època de reg d’uns 215 hm 3/any i en època sense reg d’uns 141 hm 3/any. En total 
l’aportació seria d’uns 356 hm 3/any.  

 
 

Aqüífer dels Cons del Corb i l’Ondara  
 
Com ja s’ha dit anteriorment, ni els resultats dels balanços hídrics en el sòl, ni els càlculs 
mitjançant els EXC REG no s’han inclòs per a saber les aportacions dels rius Corb i Reguera 
Gran ( Aqüífer de l’Urgell ). 
 
Les aportacions de l’aqüífer han estat extretes de dades bibliogràfiques. Lluís Cots (2005), 
publicà que els aforaments efectuats al Corb indiquen unes aportacions de 99 hm 3 en 
èpoques de reg i de 24 hm 3 en èpoques sense, el que dona un total de 123 hm 3 /any. 
 
Com ja s’ha dit en l’apartat de Coneixements previs, Cots no deixa clar si també s’inclou el 
Reguera Gran en aquestes aportacions. Per tant, sempre es consideraran aquestes 
aportacions com a resultats mínims.  
 
 

• Extraccions hídriques en el tram fluvial estudiat ( entre Camarasa i la Granja 
d’Escarp).  

 
En el tram del Segre estudiat hi ha nombroses extraccions hídriques per part de diferents 
canals que redueixen en gran quantitat el cabal del riu Segre. 
 
Aquests tres canals estudiats són: 
 
 - El canal auxiliar d’Urgell 
 - El canal de Balaguer 
 - El canal de Seròs 
 
L’aportació mitja del riu Segre a Balaguer és de 1137 hm3/any i les concessions oficials que 
tenen el Canal de Balaguer i el Canal Auxiliar d’Urgell són de 2397 hm 3/any i 180 hm 3/any  
respectivament (dades de la WEB de la CHE i de Pascual, 1994), tots dos amb origen a 
l’embassament de St. Llorenç de Montgai.  Es pot concloure que si les concessions es 
compleixen al 100 % l’aportació anual del Segre a B alaguer és d’un 31 % de la que 
tindria de forma natural.  
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Foto Canal de Balaguer i riu Segre a Vilanova de la Barca ( Guillem Pascual) 
 
 
Per aquesta raó el riu Segre, aigües avall de Balaguer,  ja te uns aspecte molt diferent en 
relació a l’observat a Camarasa. S’ha de tenir en compte que el Canal de Balaguer deriva 
aigua per a us hidroelèctric. 
 
Entre Balaguer i Lleida les aportacions representad es en els mapes són de 536  
hm 3/any (rius Farfanya, Sió, Corb, Reguera Gran, Noguera Ribagorçana i les Canals). 
 
La aportació del riu Noguera Ribagorçana a Corbins alleugera la precarietat dels 
cabals del riu Segre incrementant l’efecte de diluc ió. 
 
El canal de Balaguer retorna les aigües al parc de la Mitjana a la ciutat de Lleida. En aquest 
indret el riu recupera gran part del seu cabal, però aviat, a les comportes de la Mitjana, una 
gran part del mateix torna a ser captat pel canal de Serós , també per a la producció 
d’energia elèctrica. 
 
Aquest canal circula paral·lel per la marge esquerra del riu fins al pantà (artificial)  d’Utxesa. 
 
Entre Balaguer i Utxesa el riu Segre rep 134 hm 3/any  d’aportacions procedents dels 
excedents de reg de les subconques laterals de la Femosa, Noguerola, Set i el Reguer 
d’Alcarràs. 
 
Segons dades d’aforaments amb molinet de l’ACA, el dia 4 de juny de 2007 pel riu Segre 
circulaven 4,5 m3/s i pel canal de Serós 40,0 m 3/s, el que representa que pel riu Segre 
baixava un 10% del cabal natural .   
 

 
 

Riu Segre  
(1137 hm 3/any) 

Canal de 
Balaguer 
(2397 hm 3 /any) 
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Foto Canal de Seròs, Desembre 2008 (Guillem Pascual) 

 
Les detraccions de cabal pels canals hidroelèctrics  disminueixen la capacitat de 
dilució del riu enfront de les aportacions laterals  de contaminants. 
 
Des del panta d’Utxesa, uns sis kilòmetres aigües avall, el canal de Serós retorna les seves 
aigües al riu Segre. Des d’aquest punt el riu Segre recupera una bona part de la seva salut 
hídrica, però sense arribar a ser com la que presenta a Camarasa.  
 

 
 

Foto del riu Segre a la Granja d’Escarp on el pantà d’Utxesa ha retornat les aigües del canal de Seròs. (Guillem 
Pascual). 
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4.2 Quins impactes sofreix el riu Segre en el tram Cama rasa Granja d’Escarp (Baix 
Segre)? 
 

4.2.2 Esta contaminat el riu Segre per les activitats agr ícoles, ramaderes i 
urbanes? 
 

4.2.2.1 Quines quantitats de nutrients aporten les activita ts agrícoles de 
les subconques laterals al riu Segre? 

 
Per poder resoldre aquest plantejament del problema, primer de tot s’ha de tenir present 
quines són les concentracions de cada paràmetre analitzat de cada un dels rius, rierols o 
clamors estudiades en aquest treball. 
 
Per tant, per començar, les taules següents indiquen totes les concentracions dels rius 
mostrejats en les dos èpoques de l’any  treballades. 
 
Mostreig Agost 2008 ( Època de reg)  
 
Riu C T Ph N03 N03 NH4 Microorganismes P04 D 
Segre 
(Camarasa) 297 19 8 6,5 0,02 0,7 Net 0,55 144 
Sió 823 21 7 15 0,06 0,6   0,6 288 
Farfanya 951 20 7,5 14 0,03 0,5   0,55 414 
Corb 1387 21 7,5 25 0,08 0,6   0,7 468 
Reguera Gran 1332 21,5 8 30 0,03 0,9   0,7 504 
Segre 
(Vilanova) 769 22 6,5 15 0,09 1 Poc contaminat 2,25 288 
N. 
Ribagorçana 773 21,5 9 8 0,01 0,4  0,65 270 
Les Canals 1205 21 8 30 0,15 0,9  0,6 450 
Segre 
(Mitjana) 925 21 6,5 15 0,1 0,15 Poc contaminat 0,5 342 
Noguerola 630 20 6,8 6 0,04 15 Molt Contaminat 5 161 
La Femosa 1105 20 9 30 0,08 2  0,7 378 
Set 1349 20,5 7,5 55 2,5 9,5  2,5 558 
Riera 
d'Alcarrás 845 21 7,3 18 0,07 0,4  0,75 252 
Segre (Torres) 976 19 8 22 0,2 1,1 Contaminat 1,2 360 
Segre (Granja) 750 19 7 13 0,07 0,7 Poc contaminat 0,6 234 
Potabilitat 400 25 9,5 50 0,1 0,5   1 300 
 
C=Conductivitat 
(µs/cm2) 
T = Temperatura ( C ) 
N03 = Nitrats (mg/l) 
N02 = Nitrits (mg/l) 
NH4 = Amoni (mg/l) 
 Microorganismes 
P04= Fosfats (mg/l) 
D= Duresa 
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Mostreig Novembre 2008 ( Època sense reg)  
 
Riu C T Ph N03 N02 NH4 Microorganismes P04 D 
Segre (Camar) 335 13 8 7 0,03 2 Net 0,2 144 
Sió 970 13 9 30 0,25 0,6  1,4 540 
Farfanya 850 14 6,5 7,5 0,06 1  0,5 504 
Corb 1225 16 7 55 0,4 0,6  1,5 684 
Reguera Gran 1127 16 6,5 60 0,2 1,5  2,25 720 
Segre (Vilanova) 463 14 6,3 10 0,15 0,6 Poc contaminat 1,5 196 
N.Ribagorçana 578 14 6,8 6,5 0,15 1,5  0,9 324 
Les Canals 1102 16 7,3 65 0,5 0,4  1,75 720 
Segre (Mitjana) 687 15 6,5 15 0,15 0,8 Poc contaminat 0,7 360 
Noguerola   15 9 4 0,03 16 Molt contaminat 5 144 
La Femosa 1244 15 7,8 45 1 1  0,7 774 
Set   8,5 8 20 0,03 0,6  0,5 432 
Els Reguers   10 7,3 15 0,15 1,5  0,5 270 
Segre (Torres)   10 8 30 0,35 1,1 Contaminat 1,5 396 
Segre (Granja)   12 7,8 12 0,3 0,3 Poc contaminat 0,7 270 
Potabilitat 400 25 9,5 50 0,1 0,5   1 300 
 
C=Conductivitat 
(µs/cm2) 
T = Temperatura ( C ) 
N03 = Nitrats (mg/l) 
N02 = Nitrits (mg/l) 
NH4 = Amoni (mg/l) 
 Microorganismes 
P04= Fosfats (mg/l) 
D= Duresa 
 
  
  Superen el llindar de potabilitat 
 
 

Llindar de potabilitat 
 
 
Aquestes taules mostren el contingut en nitrats, nitrits, fosfats etc. de tots els mostrejos del 
Segre realitzats i de cada un dels seus afluents que hi desemboquen en el tram estudiat. 
 
A partir d’aquestes taules s’analitzarà paràmetre per paràmetre tot realitzant unes gràfiques 
evolutives que ajudaran a interpretar i resoldre els problemes plantejats. 
 
També hi són presents a les taules els llindars de potabilitat, tot marcant en cada un dels 
mostrejos els qui el superen o igualen. 
 
Com es pot veure cap de les aigües mostrejades en l es dos èpoques són aptes pel 
consum humà sense tractament previ. 
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Consideracions prèvies a la discussió de les gràfiq ues que s’expliquen tot 
seguit: 

 
Abans de començar a descriure i analitzar totes les gràfiques, s’ha de tindre clar que 
aquestes són evolucions espacials  de tots els paràmetres analitzats. 
 
Aquestes gràfiques s’han realitzat a escala i per tant coincideixen amb el mapa que 
es troba sota de cada gràfica. 
 
Per analitzar i discutir qualsevol gràfica, sempre s’ha de tenir present el mapa, ja que 
aquest és el que ens dona la suficient informació per poder-les analitzar 
correctament, i tenir un concepte clar del que passa en cada cas. 
 
Per tant, s’ha de començar explicant que les següents gràfiques analitzen tots els 
paràmetres mesurats en els cinc mostrejos del Segre al seu pas per les següents 
localitats (Mapa 2): 
 
El punt 1 correspon a Camarasa,  
El punt 2 a Vilanova de la Barca,  
El punt 3 a Lleida (la Mitjana),  
El punt 4 a Torres de Segre i  
El punt 5 a la Granja d’Escarp. 
 
També s’ha de tenir present que en els gràfics sempre hi seran presents dos 
variables, una que representa els mostrejos de l’Agost (Època de Reg) i l’altra del 
Novembre (Època sense Reg). 
 
Tenint en compte totes les consideracions esmentades, a continuació es descriuen i 
comenten totes les gràfiques realitzades. 
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Nitrats  
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Per començar a descriure aquesta gràfica, s’ha de tenir present que els Nitrats són el 
paràmetre estudiat més important, ja que s’està parlant de concentracions elevades. 
 
A Camarasa s’observa que les concentracions de Nitrats del Segre són sempre baixes, tant 
en èpoques de reg com en èpoques sense reg. Per tant es pot assegurar que les seves 
aigües no estan afectades per activitats agrícoles importants i es poden considerar aquestes 
concentracions com les més pròximes a la natural. 
 
En el  mostreig del riu Segre realitzat a Vilanova de la Barca es troben unes concentracions 
de Nitrats altes, la qual cosa vol dir que durant el seu transcurs des de Camarasa ha estat 
afectat per activitats agrícoles. 
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Des de Camarasa el riu rep les aportacions del Sió, un riu que neix a les planes de l’Urgell 
amb gran superfície de reg en la seva conca, cosa que fa que aquest  porti concentracions 
altes de Nitrats durant tot l’any (15 i 30 mg/l)*. 
 
Quan el Segre arriba a Lleida, s’observa com aquest augmenta les seves concentracions en 
nitrats respecte a Vilanova. Aquest augment es degut a les grans aportacions de nitrats 
procedents del riu Corb (25 i 55 mg/l)* i la Reguera Gran (30 i 60 mg/l)* (4041 Tm de 
nitrat/any), les quals drenen l’aqüífer de l’Urgell, amb aigües subterrànies amb altes 
concentracions de nitrats. Tanmateix, no hi ha una gran diferència respecte a les 
concentracions de Vilanova de la Barca, cosa que s’explica a partir de la dilució  que 
provoca el N. Ribagorçana en la seva desembocadura quilòmetres abans de la Mitjana, ja 
que els nivells de nitrats d’aquest riu són baixos (8 mg/l i 6,5 mg/l)*. 
  
A Torres de Segre, el riu conté unes concentracions molt elevades de nitrats durant tot l’any.  
Aquestes concentracions són degudes als diferents rierols que hi desemboquen abans 
d’arribar a Torres de Segre i quilòmetres després de Lleida. Tots aquests rierols (Les 
Canals, La Femosa, El Noguerola, el Set o la Riera d’Alcarràs) provenen de zones agrícoles, 
cosa que justifica les seves elevades concentracions en Nitrats. El problema s’agreuja per la 
captació de gran part del cabal del riu pel canal de Seròs. Cal destacar nivells de la Femosa 
especialment a l’època sense reg (30 i 45 mg/l)* i del Set (55 i 20 mg/l)* 
 
En el següent punt mostrejat, la Granja d’Escarp, s’hi troben concentracions més baixes que 
a Torres de Segre, cosa que s’explica a partir de la dilució que provoca el retorn de totes les 
aigües captades pel canal de Seròs, (Pantà d’Utxesa). Tanmateix, el riu mai torna a tenir les 
baixes concentracions que tenia a Camarasa. 
 
 
Aportacions totals de Nitrats  
 
Per saber amb exactitud quin és el percentatge en que cada un dels rierols o clamors 
afecten el Segre en quant a Nitrats, s’efectuarà un càlcul en que es multiplicaran les 
concentracions de cada un per les seves aportacions hídriques. Així, s’obtindran uns 
resultats aproximats de quines són les aportacions de nitrats anuals de cada un dels afluents 
estudiats al Segre. Sempre es tindran en compte els dos mostrejos realitzats, els de l’època 
de reg i època sense reg, que finalment es sumaran obtenint-se les tones  anuals aportades 
de cada afluent . 

 
Exemple de càlcul al riu Sió: 

 
Sabent que la concentració de nitrats en el Sió al mes d’Agost és de 15mg/l, es 
realitzaran els càlculs següents per saber la quantitat de Tones que aboca el Sió al 
Segre en les èpoques de reg: 

9
3

3 9

3 3

10 1
15 /  x  x 15 /

1 10

15 /  x 22 '31 / 335 /

l Tm
mg l Tm hm

hm mg

Tm hm hm any Tm any

=

=

 
En canvi, tenint en compte que la concentració de nitrats en el Sió al mes de 
Novembre ( època de no reg ) és de 30 mg/l, per saber la quantitat de Tones de 
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nitrats que aboca el Sió al Segre en les èpoques de no reg, es tenen que realitzar els 
següents càlculs: 

 
9

3
3 9

3 3

10 1
30 /  x  x 30 /

1 10

30 /  x 5 / 150 /

l Tm
mg l Tm hm

hm mg

Tm hm hm any Tm any

=

=  
 
 
Finalment, si es sumen les quantitats de tones de nitrats del Sió aportades al Segre 
durant les dos èpoques estudiades, es pot observar que les tones totals a l’any 
aportades pel Sió al riu Segre són: 

 
150 Tm/any + 335 Tm/any = 485 Tm/any 

  
Observació : 

  
El cabal del riu Sió en el mes de Novembre ( Època de No Reg ) és molt més alt del 
obtingut mitjançant el mètode dels balanços hídrics en el sòl. Per tant, s’han de 
considerar tots els resultats del mostreig de Novembre com a mínims. 

 
Finalment, en la següent taula es representen totes les aportacions en Nitrats de cada 
afluent estudiat. 
 

CONCA 
MASSES TOTALS 
NITRATS 

MASSES TOTALS 
NITRATS 

MASSES ANUALS 
APORTADES  

  ( Tm ) ( Tm ) AL SEGRE  
  Època de reg Època sense reg ( Tm ) 
Sió 335 150 485 
Farfanya 77 17,25 94 
Corb 2673 1368 4041 
Reguera Gran       
N. 
Ribagorçana 1720 916 2636 
Les Canals 615 58,5 673 
Noguerola 98 3,2 101 
La Femosa 987 166,5 1153 
Set 600 109,5 710 
Els Reguers 1022 37,5 1059 
TOTALS     10952 
 

El Ribagroçana aboca moltes quantitats de nutrients. Tanmateix el fenomen que 
provoca és el de DILUCIÓ. 

 
També es representaran tots els resultats en els mapes 6 i 7 els quals descriuen més 
visualment els resultats obtinguts de cada paràmetre en les dos èpoques de l’any 
estudiades. 
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Aqüífer del Cons del Corb i l’Ondara  (Afluents Cor b i Reguera Gran) 
 
A part de les dades obtingudes a partir de tots els càlculs explicats anteriorment, s’ha trobat 
dades bibliogràfiques que mostren l’elevat contingut de Nitrats que presenta l’aqüífer al·luvial 
dels Cons del Corb i l’Ondara. 
 
La figura 22 correspon a un mapa de concentracions de nitrats de Juny de 1994. En aquest 
mapa es poden ver unes zones vermelles on les concentracions de nitrats del pous superen 
els 50 mg/l, que és la concentració màxima per a l’aigua potable, Hi ha també zones amb 
concentracions superiors als 100 mg/l. Aquestes zones d’altes concentracions es combinen 
amb d’altres de menys contaminació, inclòs de menys de 20 mg/l.  
 

 
Figura 22.  Mapa de iguals continguts de nitrats en els aqüífers dels cons del Corb i de l’Ondara segons dades de 
l’extinta Junta d’Agües de Catalunya (actual Agència Catalana de l’Aigua) corresponents a l’any 1994 (Pascual, 

1994). 
 
 
Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua de vuit pous mostrejats al maig de 2008 a 
l’aqüífer dels cons del Corb i de l’Ondara, només un sembla no estar influenciat per cap 
activitat contaminant, tots els altres (encara que tres no superen els límits de potabilitat del 
nitrat: entre 21,4 i 45,6 mg/l) tenen influencia d’alguna activitat humana. Els tres restants 
estan greument contaminats amb concentracions de nitrats entre 117,2 i 242,7 mg/l.  
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Les altes contaminacions de les aigües subterrànies  observades segons les dades 
històriques i les d’aquest any, indiquen, que des d e fa molt anys, els excedents de reg 
i els excedents d’aplicació de nutrients a l’aigua de reg s’infiltren i arriben a l’aqüífer 
contaminant-lo progressivament.  Aquestes aigües, p osteriorment, de forma lenta, 
drenen cap al Corb i la Reguera Gran (i probablemen t cap a Les Canals) i finalment fan 
cap al Segre. 
 
Nitrits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fent referència als nitrits es pot veure una gràfica d’estructura semblant a la dels nitrats. 
 
La concentració de nitrits és baixa a Camarasa, i a mesura que hi ha aportacions de nitrits i 
extraccions d’aigua, n’augmenta el contingut. Les aportacions dels rierols que recullen 
aigües de reg són elevades en quant al contingut en nitrits. El Set o la Femosa en són un 
clar exemple ja que en contenen 2,5 i 1 mg/l en determinades èpoques de l’any.  
 
Cal destacar també, que els nitrits mai tornen a unes concentracions òptimes  a la Granja 
d’Escarp, encara que Utxesa retorni les aigües del canal de Serós, ja que en la gràfica 
s’observa que les seves concentracions són elevades, en especial en el mostreig de 
novembre. 
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Els nitrits són un compost nitrogenat molt perjudicial per a les persones, ja que és tòxic i pot 
provocar malalties com la metahemoglobinèmia. Les seves concentracions màximes 
permeses en quant a potabilitat no arriben als 0’1 mg/l. 
 
Per tant, a tots els punts mostrejats del Segre, menys a Camarasa hi ha un contingut de 
nitrits que supera el límit de potabilitat. 
 
Els nitrits, dins del cicle del nitrogen, es converteixen en nitrats amb molta facilitat. Per tant, 
tot el que s’ha explicat i observat en les gràfiques referents als nitrats també es utilitzable per 
a descriure les dels nitrits encara que hi hagi petites diferències en la estructura química. 
 
Aportacions totals de Nitrits 
 
Com ja s’ha fet en la descripció dels nitrats, es realitzaran també uns  càlculs per poder 
explicar quins són els percentatges d’aportacions de nitrits per part de cada rierol estudiat. 
 
A la taula següent taula s’observen les concentracions i les tones de nitrits que aporten cada 
afluent estudiat (veure també mapes 8 i 9). 
 

CONCA 
MASSES TOTALS 
NITRITS 

MASSES TOTALS 
NITRITS 

MASSES ANUALS 
APORTADES  

  ( Tm ) ( Tm ) AL SEGRE  
  Època de reg Època sense reg ( Tm ) 
Sió 1,3 1,25 3 
Farfanya 0,2 0,14 0 
Corb 5,4 7,2 13 
Reguera Gran       
N. 
Ribagorçana 2,5 21,15 23 
Les Canals 3,1 0,5 4 
Noguerola 0,7 0,02 0,7 
La Femosa 2,6 3,7 6 
Set 30 0,22 33 
Els Reguers 4 0,37 4 
TOTALS     86 
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Amoni  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amoni és un paràmetre analitzat en el que han sorgit molts dubtes a l’hora de discutir els 
resultats. 
 
Primer de tot, cal dir que l’amoni també forma part del cicle del nitrogen i que molt 
probablement hi ha errors en els seus anàlisis, ja que aquest pot passar a nitrit i després a 
nitrat amb facilitat. Per aquest motiu les gràfiques d’amoni no descriuen el problema que 
s’ha deduït en les gràfiques anteriors. 
 
Tanmateix, es pot utilitzar l’amoni per intentar esbrinar com afecten els residus urbans al 
Segre. 
 
Es pot observar com en el primer mostreig a Camarasa hi ha unes concentracions d’amoni 
elevades durant tot l’any.  
 
Aquestes dades no són gents representatives en quant a la descripció del riu a Camarasa, ja 
que està en condicions favorables. Una interpretació d’aquestes altes concentracions 
d’amoni  Camarasa pot ser l’abocament de residus del mateix poble (prop del lloc de 
mostreig s’observà un petit reger amb aigües brutes amb crans de riu) o d’alguna granja 
situada als voltants del punt mostrejat. 
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Els mostrejos dels diferents punts del Segre donen resultats desconcertants en quant a 
aquest paràmetre, ja que entre les dos èpoques mostrejades hi ha diferències molt 
considerables que no tenen una interpretació lògica. 
 
Tanmateix, s’observa que les concentracions d’amoni a Torres de Segre són elevades 
durant tot l’any, la qual cosa es podria relacionar amb les aportacions del Noguerola o el Set 
que contenen elevades concentracions d’amoni procedents de residus urbans que no han 
passat per depuradora (15 mg/l i 9,5 mg/l, i 258 Tm/any i 118 Tm/any, respectivament). I de 
la pròpia autodepuració del riu (procés de nitrificació i incorporació d’essers vius). 
 
Aigües avall de la Granja d’Escarp el Segre porta una quantitat baixa d’amoni, cosa que 
s’explica a partir de la dilució que provoca Utxesa. 
 
La taula següent resumeix els resultats de concentracions i masses totals d’amoni aportades 
per cada subconca, i els mapes 10 i 11 la distribució espaial.   
 

CONCA 
MASSES TOTALS 
AMONI 

MASSES TOTALS 
AMONI 

MASSES ANUALS 
APORTADES  

  ( Tm ) ( Tm ) AL SEGRE  
  Època de reg Època sense reg ( Tm ) 
Sió 13,4 3 16 
Farfanya 2,7 2,3 5 
Corb 74,2 24 98 
Reguera Gran       
N. 
Ribagorçana 86 56,4 142 
Les Canals 18,5 0,4 19 
Noguerola 245 12,8 258 
La Femosa 65,8 3,7 69 
Set 114 4,4 118 
Els Reguers 22,7 3,75 26 
TOTALS     751 
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Fosfats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de l’estudi dels nitrats, un dels paràmetres analitzats més importants, són els 
fosfats. 
 
Els fosfats també representen un tipus de contaminants procedents dels adobs que utilitzen 
la majoria de regants, però tanmateix no s’hi troben concentracions extremadament altes en 
els mostrejos realitzats al Segre i afluents. 
 
Malgrat això, s’observa com el gràfic evolutiu dels fosfats, segueix la mateixa tendència 
espacial que el dels nitrats, la qual cosa està d’acord amb que el riu és afectat per les 
aportacions dels diferents rierols provinents de zones de reg. 
 
 
S’observa com el riu augmenta molt les seves concentracions de fosfats a Vilanova de la 
Barca respecte a Camarasa, cosa que es podria explicar amb les aportacions de fosfats del 
Sió, que conté unes concentracions altes (0’6 i 1’4 mg/l). 
 
Les concentracions dels fosfats a la Mitjana sempre són baixes encara que les aportacions 
de l’aqüífer dels cons del corb i de l’Ondara a Vilanova, i del Noguera Ribagorçana siguin 
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considerables durant tot l’any (115 Tm de fostat procedents del Corb i 265 Tm del N. 
Ribagorçana). 
 
Aquesta disminució de fosfats a la mitjana es podria explicar perquè, malgrat les aportacions 
del Noguera Ribagorçana i les Canals, la capacitat autodepuradora del riu permet que en 
aquest tram, els fosfats, que són el factor limitant més important, dels ecosistemes, sigui 
imposat pels essers vius. Aquest procés també es pot observar en els nitrats, però en 
aquest cas no hi ha una davallada de valors tant important, potser perquè són molt més 
abundants i no constitueixen per a aquests ecosistema un factor limitant important. Cal 
esmentar que en aquest tram els ecosistemes associats al riu (bosc de ribera, canyissars...) 
són importants amb una biodiversitat molt considerable, arribant al seu màxim 
desenvolupament en la zona de la Mitjana (reserva natural parcial) on les aigües són 
retingudes per la presa i on es poden trobar canyissars, jonqueres i uns boscos de ribera 
molt be conservats. 
 
El Segre arriba a Torres de Segre amb unes concentracions altes, ja que ha sofert les 
aportacions de molts afluents procedents de zones de reg com Les Canals, La Femosa o la 
Riera d’Alcarràs (Els Reguers) i principalment del Noguerola (86 Tm de fosfats). 
 
Com ja passa amb els nitrats, la concentració de fosfats disminueix notablement a la Granja 
d’Escarp gracies a la dilució que provoquen els retorns de les aigües captades pel canal de 
Serós (Utxesa). 
 
La taula següent mostra les concentracions i masses de fosfats aportades i els mapes 12 i 
13 la seva distribució espacial. 
 
 

CONCA 
MASSES TOTALS 
FOSFATS 

MASSES TOTALS 
FOSFATS 

MASSES ANUALS 
APORTADES  

  ( Tm ) ( Tm ) AL SEGRE  
  Època de reg Època sense reg ( Tm ) 
Sió 13,4 7 20 
Farfanya 3 1,4 4 
Corb 69,3 45,6 115 
Reguera Gran       
N. Ribagorçana 139 126 265 
Les Canals 12,3 1,6 14 
Noguerola 81,5 4 86 
La Femosa 23 2,6 26 
Set 30 3,6 34 
Els Reguers 42,6 1,25 44 
TOTALS     608 
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Duresa Total  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per començar a analitzar el paràmetre de la Duresa Total, s’ha de tenir present que aquesta 
esta relacionada amb les concentracions dels ions Calci i Magnesi que conté dissolts l’aigua.  
 
En general la duresa de les aigües sense influencies humanes ve donada per la geologia 
dels llocs de procedència de les aigües (això és més important en les aigües subterrànies 
que en les superficials). En la zona estudiada, les aigües de reg, en general, tenen el seu 
origen en la capçalera del riu Segre als Pirineus i, atesa la predominança silícica,  no 
haurien de tenir dureses altes. Cas a part són les aigües procedents de les capçaleres no 
regables del Sió, de l’Ondara i del Corb.  
 
 
Aquests rius, que neixen en els altiplans de la Segarra, procedeixen del drenatge d’aqüífers 
constituïts per formacions calcaries que cabussen des dels alts de la Panadella, Estaràs, 
Pujalt, etc. cap a Cervera i Tàrrega. Per tant la duresa de les aigües abocades pel Sió, Corb 
i Reguera Gran, porien explicar-se per la seva procedència geològica (Mapa 3). 
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Malgrat tot, en la gràfica s’observa com la duresa segueix una tendència molt semblant a la 
dels nitrats. Això pot ser degut a que els adobs utilitzats pels regants contenen un tant per 
cent de magnesi que arriba al Segre mitjançant els afluents provinents de les zones de reg, 
la quan cosa elevaria la duresa de les aigües de les subconques (Tots els afluents del 
Segre estudiats contenen una duresa elevada) . 
 
Per tant, l’evolució espacial de  la duresa en el Segre es podria explicar de forma similar a la 
descripció dels nitrats sempre tenint en compte que hi ha una clara correlació entre 
ambdues. 
 
En la gràfica següent s’observa com hi ha una relació entre els nitrats i la duresa de totes les 
mostres analitzades, ja que quant més concentració de nitrats hi ha, més alta és la duresa 
total, i això demostraria que les alts valors de la duresa es deuen principalment als adobs i 
menys a les característiques geològiques de la zona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per poder analitzar críticament la correlació entre aquestes dos variables es realitzaran un 
seguit de càlculs. 
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Primer de tot, s’haurà de tenir present la taula amb totes les variables. 
    
x y  x y 
144 7  270 12 
540 30  144 6,5 
504 7,5  288 15 
684 55  414 14 
720 60  468 25 
196 10  504 30 
324 6,5  288 15 
720 65  270 8 
360 15  450 30 
144 4  342 15 
774 45  161 6 
432 20  378 30 
270 15  558 55 
396 30  252 18 
234 13  360 22 
 
x = Duresa  
 
y = Nitrats (mg/l) 
 
Després es calcularan les mitjanes aritmètiques i les desviacions estàndard de les dos 
variables. 
 
Mitjana x = 359’5   Desviació x = 175’8 
Mitjana y = 22’81   Desviació y = 16’9 
 
Al tenir les mitjanes i les desviacions es realitzarà la covariància de les dos variables. La 
covariància es representada en la fórmula següent: 
 

.
.i ix y

Txy xy
N

= −∑
 

On Txy = covariància  

x = Mitjana de x ; 

y = Mitjana de y ; 
N = Nombre de variables  
 

323992
8185 2614

30
Txy = − =  

  
Quan s’obté la covariància, ja es pot calcular el coeficient de correlació, que representa el 
tant per cent de fiabilitat entre les dos variables. 
El coeficient de correlació s’obté mitjançant la següent fórmula: 

.100
.

Txy
r

Tx Ty
=  
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on r = coeficient de correlació; 
Txy = covariància; 

 i Tx Ty  = desviació estàndard 
 

21614
.100 87 '9%

2971'08
r = =  

 
Finalment, es pot observar com el coeficient de correlació entre questes variables és d’un 
87’9 %. 
 
 
Conductivitat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conductivitat, com ja s’ha dit en altres apartats del treball, es la capacitat de deixar passar 
el corrent elèctric, i bé donada bàsicament per la quantitat de sals dissolte s en l’aigua. 
 
Això vol dir que probablement hi hagi una relació entre la conductivitat i els nitrats. 
Efectivament, en la gràfica anterior es pot observar que la conductivitat evoluciona 
espacialment d’una manera semblant als nitrats. 
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El riu a Camarasa té conductivitats baixes durant tot l’any, i a mesura que hi han aportacions 
dels afluents procedents de les zones de reg la conductivitat del Segre va augmentant. 
 
Les conductivitats de tots els afluents estudiats són molt altes, el Corb, per exemple, 
presenta una conductivitat d’uns 1400 µs/cm2 durant tot l’any. 
 
Com ja s’ha dit abans, la conductivitat esta relacionada amb els nitrats, i també amb els ions 
Ca++, Mg++ i CO3H

-. En la següent gràfica es correlacionen aquests dos paràmetres. 
 

Conductivitat - Nitrats 

0

10

20

30
40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Conductivitat (ys/cm2)

N
itr

at
s 

(m
g/

l)

Correlació Conductivitat - Nitrats 

 
 
Per poder analitzar críticament la correlació entre aquestes dos variables es realitzaran un 
seguit de càlculs. 
 
Primer de tot, s’haurà de tenir present la taula amb totes les variables. 
 
x y  x y 
970 30  297 6,5 
850 7,5  823 15 
1225 55  951 14 
1127 60  1387 25 
463 10  1332 30 
578 6,5  769 15 
1102 65  773 8 
687 15  1205 30 
1244 45  630 6 
750 13  976 22 
 
x = Conductivitat µs/cm²  
y = Nitrats (mg/l) 
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Després es calcularan les mitjanes aritmètiques i les desviacions estàndard de les dos 
variables. 
 
Mitjana x = 847’1  Desviació x = 300’13 
Mitjana y = 24’14  Desviació y = 17’9  
 
Al tenir les mit janes i les desviacions es real itzarà la covar iància de les dos 

var iables.  

 

 

.
.i ix y

Txy xy
N

= −∑
   

625622'5
20448'9 4576

25
Txy = − =  

Quan s’obté la covar iància, ja es pot calcular el coef icient de correlació, que 

representa el tant per cent de f iabi l i tat entre les dos variables. 

.100
.

Txy
r

Tx Ty
=  

 

4576
.100 85'1%

5372
r = =  

 

Finalment, es pot observar com el coef icient de correlació entre questes 

var iables és d’un 85’1%.  

 
Microorganismes  
 
La contaminació per microorganismes està present en les aigües del Segre, seguint la línea 
que mostraven els nitrats o la conductivitat. 
 
Això es degut principalment, a les aportacions de les subconques laterals del Segre. Els 
afluents estudiats provenen de zones amb activitats agrícoles molt importants, però també 
passen per petites localitats sense depuradora, la qual cosa significa que recullen també, 
aigües residuals sense tractar. 
 
A Camarasa la contaminació de microorganismes al riu Segre és nul·la.  
 
En el seu pas per Vilanova de la Barca, el riu presenta una contaminació més alta que a 
Camarasa, però sense arribar a ser greu. Això es degut principalment a les aportacions del 
Sió o el Farfanya, rius amb probablement més contaminació bacteriològica. 
 
A la Mitjana, la contaminació segueix sent poca, gairebé nul·la. Per tant en aquest tram, es 
pot dir que el riu no ha sofert contaminacions biològiques importants. 
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En el mostreig a Torres de Segre, les aigües del riu presenten una contaminació alta, 
deguda a les múltiples aportacions laterals que sofreix el riu en aquest tram. Aquestes 
aportacions hídriques de les Canals, la Femosa, el Noguerola, els Reguers o el Set, poden 
estar afectades per contaminacions bacteriològiques (El Noguerola n’és un clar exemple). 
 
Tanmateix, seguint la línea d’altres paràmetres, la contaminació per microorganismes 
disminueix notablement en el pas del Segre per la Granja d’Escarp, la qual cosa es pot 
explicar mitjançant la important dilució que provoquen les aigües del Canal de Seròs, que 
són retornades al Segre gràcies al pantà d’Utxesa.  
 
En el següent mapa s’observen les contaminacions bacteriològiques del Segre en el tram 
estudiat 

 
 
 
 
 
 Net 
 
 Poc contaminat 
 
 Contaminat 
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Ara,per poder respondre més acuradament la pregunta general: 
 
Quins impactes sofreix el riu Segre en el tram Cama rasa Granja d’Escarp (Baix 
Segre)? 
 
A continuació s’estructuraran els resultats seguint els punts mostrejats. 
  
 TRAM CAMARASA – VILANOVA DE LA BARCA  

 
• Evolució espacial d’aportacions hídriques al Segre i de cabals 

 
L’aportació mitja del riu Segre a Balaguer és de 1137 hm3/any i la concessió oficial que te el 
Canal de Balaguer és de 2397 hm3/any. Tanmateix el canal Auxiliar d’Urgell capta uns 180 
hm3/any (dades de la WEB de la CHE). Tots dos tenen el seu origen a l’embassament de St. 
Llorenç de Montgai. Es pot concloure que l’aportació anual del Segre a Balaguer (volum 
d’aigua que circula al llarg de l’any per a aquest punt) és d’un 32,17 % de la que tindria de 
forma natural. 
 
A partir de Balaguer el riu Segre rep uns 35 hm3 procedents del Sió i el Farfanya. 
 

• Transports de masses de nutrients de les subconques  laterals i en el riu Segre. 
 
El riu Segre, a Camarasa, porta un contingut en nitrats d’uns 6 - 7 mg/l. Atès que en aquest 
punt les seves aigües no estan afectades per activitats agrícoles intensives importants, es 
pot considerar aquesta concentració com la més pròx ima a la natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto el Segre a Camarasa desprès de la desembocadura del riu Noguera Pallaresa al Segre (Guillem Pascual) 

 

Montroig 
(Serralades marginals) 

 



DEL NOGUEROLA AL SEGRE 

 

41 

A Balaguer el riu rep unes aportacions de nitrats d’unes 485 Tm  procedents del riu Sió  
durant tot l’any. 
 
Les concentracions del riu Sió són altes durant tot l’any, encara que en el mes de novembre 
ho són més. La raó per la qual hi ha aquestes concentracions en una època teòricament de 
no reg, podria ser que encara es drenen les aigües de l’estiu retingudes en sòls i aqüífers. 
 
Les aportacions de nitrats del riu Farfanya són molt poc considerables ja que aquest porta 
molt cabal amb poca concentració de nitrats. 
 
Per tant es pot interpretar que aquest riu dilueix la concentració del Segre després de la 
seva desembocadura. 
 
El Farfanya és un riu amb molt poca zona de reg, però que tanmateix porta gran quantitat 
d’aigua durant tot l’any, cosa que certifica que aquest riu és de procedència gairebé 
prepirinenca. 
 
No obstant, després de la important captació d’aigua del canal de Balaguer i la gran 
aportació de nutrients del riu Sió, el riu arriba a Vilanova de la Barca  amb una notable 
quantitat de nitrats i fosfats dissolts (10 – 15 mg/l i 2,25 – 1,5 mg/l respectivament). 
 

 

 
Foto del Segre a Vilanova de la Barca (Guillem Pascual) 
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TRAM VILANOVA DE LA BARCA  – LA MITJANA (LLEIDA) 

 
 
 
 
• Evolució espacial d’aportacions hídriques al Segre i de cabals 

 
El Segre arriba a Vilanova amb cabals molt més ínfims que a Camarasa. Tanmateix, 
després del seu pas per Vilanova, el Segre rep unes aportacions hídriques molt 
considerables per part de l’aqüífer de l’Urgell i per part del Noguera Ribagorçana. Aquestes 
aportacions són d’uns 123 hm3 i 356 hm3 respectivament. 
 

• Transports de masses de nutrients de les subconques  laterals i en el riu Segre 
 
Després del seu pas per Vilanova, el riu esdevé el receptor de les màximes aportacions de 
nutrients de tota la zona estudiada. 
El riu rep més de 4000 Tm de nitrat a l’any procede nts de l’aqüífer dels Cons del Corb i 
l’Ondara,  que emmagatzemen els excedents de les aigües de reg de gran part del pla 
d’Urgell. L’aigua subterrània de l’aqüífer, com s’ha explicat en els coneixements previs, 
representa l’aigua que transporten els rius Corb i Reguera Gran. 
 
Les concentracions dels dos rius són extremadament altes durant tot l’any i el seu cabal és 
molt semblant en totes les èpoques de l’any ( de reg i de no reg ), cosa que explica que 
l’aqüífer és un gran regulador. 
 
Una prova significativa que les aigües d’aquests dos rius provenen dels excedents de reg 
que conté l’aqüífer, és la seva elevada temperatura en els mostrejos del mes de Novembre 
(uns 16 ºC), la qual cosa significa que aquestes aigües més calentes són d’origen subterrani. 
 
Les elevades aportacions de l’aqüífer de l’Urgell al Segre provoquen una gran afecció al riu, 
tal com es pot comprovar en el següent de mostreig del Segre a la Mitjana, malgrat que 
abans d’aquesta hi ha un factor positiu en el transcurs del riu: les aportacions hídriques del 
Noguera Ribagorçana  que desemboca al Segre justament després del Corb i La Reguera 
Gran, però en el marge esquerra.  
 
Malgrat que aquets riu que neix als Pirineus, i te aigües d’excel·lent qualitat i de ge nerós 
cabal, dilueix les concentracions del riu Segre des prés de rebre les aportacions de 
nutrients de l’aqüífer  (encara que les masses aportades pel Noguera Ribagorçana de 
nitrats són de 2600 Tm/any) no evita que el riu Segre arribi a la Mitjana (Llei da) amb 
semblants concentracions d’elements nitrogenats que  a Vilanova , la qual cosa vol dir 
que l’efecte “positiu” de Ribagorçana es contrarestat per l’efecte negatiu de l’aquífer dels 
Cons i l’Ondara. 
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La concentració de fosfats a la Mitjana disminueix  notablement respecte a les de Vilanova 
de la Barca. Això es degut a la necessitat de la gran varietat de fauna localitzada en el parc 
a captar els fosfats del riu, que són un factor limitant. 
 
Tanmateix, els nitrats, que també són un factor limitant, no disminueixen a la Mitjana, cosa 
que demostra, una vegada més, el gran excés de nitrats que porten les aigües del Segre. 
 
No obstant, s’ha d’esmentar que en l’època de reg les aigües del Segre a la Mitjana tenen 
concentracions molt semblants a les de Vilanova, i una de les raons per la qual això passa, 
és que el canal de Balaguer porta aigua a l’estiu. Aquest canal que a l’estiu funciona a l’estiu 
porta aigua per a la generació d’energia elèctrica, desemboca les seves aigües a la Mitjana, 
justament abans del lloc on s’ha mostrejat. 
Com que les aigües del canal de Balaguer  són aigües de bona qualitat relativa (procedents 
del Segre gairebé a Camarasa), aquest provoca una dilució important en el riu a la 
Mitjana en les èpoques de reg  (Estiu), per tant millora una mica la qualitat de l’aigua. 

 
 
TRAM LA MITJANA – TORRES DE SEGRE 
 

 
 
• Evolució espacial d’aportacions hídriques al Segre i de cabals 

 
El canal de Balaguer desemboca a la Mitjana retornant les captacions realitzades a 
Balaguer. Amb aquest retorn el riu torna a tenir un aspecte òptim i el seu cabal augmenta 
considerablement a la Mitjana. 
 
Tanmateix, aquest aspecte del Segre dura pocs metres ja que a les comportes de la Mitjana 
neix el canal de Seròs, el qual pot extraure fins a un 90% de l’aigua del Segre abans 
d’arribar a les comportes de la Mitjana.   
 
Com ja es pot intuir, el Segre arriba a Torres de Segre amb aportacions molt pobres 
comparades amb les de Camarasa. 
 
Abans del seu pas per Torres, el riu rep uns 177 hm3 procedents de les Canals, el 
Noguerola, la Femosa, el Set i els Reguers. 
 
 

• Transports de masses de nutrients de les subconques  laterals i en el riu Segre 
 
El riu arriba a Lleida amb unes condicions molt més desfavorables que a Camarasa. Com ja 
s’ha explicat, el riu rep altes concentracions de les diferents subconques que provenen de 
les zones agrícoles del pla d’Urgell. 
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En la mitjana, pocs metres després d’on s’ha mostrejat, desemboca la riera de les Canals  
que aporta al Segre unes 670 Tm de nitrats . 
 
De la mitjana, surt el canal de Seròs , que com s’ha explicat en l’apartat anterior deixa el 
Segre amb molt poc cabal. 
 
A escassos metres després de la mitjana, desemboca al Segre  un dels rius més treballats 
en aquest treball, el Noguerola . 
 
Com ja s’ha explicat en apartats anteriors, el Noguerola no té molta importància en quant a 
aportacions de Nitrats o Nitrits, sinó que el problema més greu està en les aportacio ns 
de Fosfats i Amoni (aporta unes 258 Tm/any d’amoni al Segre i unes 86 Tm/any de 
fosfat). 
 
Pocs quilòmetres més al sud de Lleida, prop d’Albatàrrec, desemboca al Segre la riera de la 
Femosa , la qual aporta unes 1100 Tm a l’any de nitrats . 
 
Es pot observar com les diferències de concentració de nutrients a la Femosa a l’estiu i al 
Novembre són altes durant tot l’any. Teòricament al novembre el cabal de la Femosa hauria 
de ser molt minso, però es va poder observar que baixava aigua, la qual cosa es pot explicar 
si es considera que encara al novembre baixen aigües de reg. 
 
Uns quilòmetres més al sud, s’ha mostrejat el riu Set  a la desembocadura al Segre. 
Treballar el riu Set ha permès demostrar moltes hipòtesis treballades en aquesta recerca. 
 
En el mostreig de l’Agost, el riu Set tenia força cabal , i unes concentracions de 
nutrients molt elevades, cosa que demostrava que tota aquella aigua era de reg. 
Tanmateix, al mostreig de Novembre, el riu Set estava quasi sec, la qual cosa s’explica 
perquè en aquesta època de l’any no es rega ( la poca aigua que es podia veure, era aigua 
de pluja amb quantitats molt baixes de nitrats, nitrits o fosfats ). El riu Set és un riu on hi ha 
molt poca zona de reg i la seva conca és semiàrida. 
 
Es pot concloure que el Set aporta unes 700 Tm de nitrats al riu Segre , i que, per tant, és 
un clar exemple d’aportació exclusiva d’aigües de reg entre els rius estudiats. 
 
 
Després de la desembocadura del Set, trobem a la marge esquerra, una altra riera que 
desemboca al Segre, la riera d’Alcarràs (Els Reguers) . La seva conca és tota zona 
regable, la qual cosa ja ens indica que les aportacions al Segre seran considerables. 
 
Malgrat no caracteritzar-se per concentracions de nutrients altes les aportacions són d’unes 
1100 Tm a l’any de nitrat  entre altres. 
 
El Segre arriba a Torres de Segre , com es pot preveure, amb unes condicions molt 
desfavorables. La gran quantitat d’aportacions de les Canals, de la Femosa, del Set, etc. 
fan que el Segre tingui, a Torres de Segre, les majors concentracions de nutrients  de 
totes les zones estudiades d’aquest riu. 
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TRAM TORRES DE SEGRE – GRANJA D’ESCARP 
 

 
 
• Evolució espacial d’aportacions hídriques al Segre i de cabals 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el Segre porta un cabal molt escàs després del seu 
pas per Balaguer, i encara que guanyi o perdi quantitats considerables d’aigua, segueix 
una línea molt pobra en quant a cabals. 
 
Després del seu pas per Torres de Segre, quilòmetres més avall de Seròs, 
desemboquen al Segre  totes les aigües captades pel canal de Seròs a la Mitjana, les 
quals han estat emmagatzemades al pantà d’Utxesa  i conduïdes al Segre per sèquies 
artificials. 

 
Per tant, el augment de cabal del Segre a partir d’Utxesa és molt considerable, ja que es 
parla de molts hm3 cúbics captats pel canal de Seròs a les comportes de la mitjana. 
 

 
Foto del pantà d’Utxesa. Google Images 

 
 

• Transports de masses de nutrients de les subconques  laterals i en el riu Segre. 
 
Gràcies a la dissolució que fan les aigües del pantà d’Utxesa al tornar tota l’aigua que 
contenia el canal de Seròs, les concentracions de nitrats i fosfats del Segre a  la 
Granja d’Escarp són bastant més baixes. 
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Tanmateix, encara que les concentracions del riu no  siguin extremadament altes, 
mai tornen a ser unes concentracions tan baixes com  les del Segre a Camarasa, 
on el riu està en òptimes condicions. 

 
 

Foto del Segre a la Granja d’Escarp (Guillem Pascual). 
 
 
4.3 Quins efectes ambientals estan produint aquestes ap ortacions en el riu Segre? 
 
El principal efecte mediambiental que s’està produint en el tram baix del riu Segre és 
l’eutrofització . En el reportatge fotogràfic adjunt es poden seguir els efectes que s’observen 
fàcilment fent un recorregut per la zona.  
 
A partir de Balaguer en avall, és normal observar grans quantitats de macròfits i algues 
arrelades al fons de la llera del riu. La respiració nocturna de les algues produeix una anòxia 
que disminueix la fauna del riu i redueix la seva  biodiversitat. Tanmateix apareix fauna 
associada a aquesta nova situació, com pot ser el mosca negra, que afecta a la població 
d’aquests indrets i inclús obliga els pagesos a treballar amb vestits protectors en ple estiu . 
 
Hi ha varis factors que combinats afavoreixen el creixement d’aquesta flora: 
 

- Disminució del cabal per les extraccions d’aigua comentades en aparats 
anteriors. 

- Disminució de la velocitat de l’aigua, que en moltes ocasions arriba quasi a 
l’estancament sobre tot quan hi ha represes per petites derivacions de reg 
local. 

- Aportació de nutrients que tal com s’ha explicat en els apartats anteriors 
actuen també com adob per a macròfits i algues. 
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Estat d’eutrofització del riu Segre a Sudanell (estiu del 2006). Foto de Tomas Pastor. 

 
 

 
Estat d’eutrofització del riu Segre a Soses (estiu del 2006). Foto de Tomas Pastor 

 

 
 

Estat d’eutrofització del riu Segre a Serós (estiu del 2006). Foto de Tomàs Pastor. 
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Estat d’eutrofització del Segre a Torres de Segre (Hivern 2008). Foto Guillem Pascual 

 
 

 
 

Estat d’eutrofització del Segre a Serós (Hivern 2008). Foto de Guillem Pascual. 
 

 
 

Estat d’eutrofització a Torres de Segre. (Hivern 2008). Foto de Guillem Pascual 
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4.4  Quines despeses econòmiques estan comportant els ex cessos d’aportació de 
nutrients? 
 
Una de les parts més importants d’aquest treball és analitzar aquesta situació des d’un punt 
de vista més social i econòmic. 
 
Per aquest motiu s’ha intentat estimar quina és la quantitat de diners que es gasten a l’any 
per l’aplicació d’adobs en excés i conseqüentment per abocament de nitrogen i fòsfor al riu 
Segre. 
 
Per poder realitzar aquest estudi s’ha tingut que obtenir primer de tot, el preu d’un dels 
compostos més utilitzats per a regar gran part de les zones estudiades, el Nutralen. 
 
Aquest compost format per un 4% de Nitrogen, un 4% de Fòsfor, un 10 % de Potassi i 
matèria orgànica, té el preu de 0’11 Euros el kg. 
 
Per poder realitzar un càlcul total de les despeses econòmiques, s’ha de tenir en compte en 
un primer terme, que si en 1000 grams de compost hi ha 40 g de Nitrogen i 40 grams de 
Fòsfor i el seu preu és de 0’11 Euros, un gram de Nitrogen i Fòsfor tindrà el preu de 0’00275 
Euros. 
 
40 g de Nitrogen / Fòsfor – 0’11 Euros 
1 g de Nitrogen / Fòsfor – 0’00275 Euros 
 
Al tenir el preu d’un gram de Nitrogen i Fòsfor ja es podrà realitzar el càlcul de les despeses 
econòmiques que es volen obtenir. 
 
Tenint en compte que les masses totals d’aportacions de les diferents subconques 
estudiades de Nitrats, Nitrits, Amoni i Fòsfor són; 
 
Nitrats: 10952Tm / any 
Nitrits: 86Tm / any 
Amoni: 751 Tm / any 
Fosfats: 608 Tm / any 
Es realitzaran uns determinats factors de conversió que representaran els Nitrats/ Nitrits i 
Amoni en forma de Nitrogen, i els fosfats en forma de fòsfor. 
 
Nitrats (NO 3

2-) 
    1000000g NO3

2-       1 mol NO3
2-   1 mol N 

10952 Tm/any NO3
2- x   x          x             

    1 T NO3
2-       62 g NO3

2-   1 mol NO3
2- 

 
 
       14 g N        0’00275 Euros 
x         x      = 6.800.838 Euros 
        1 mol N     1 g N 
 
 
 
Nitrits ( NO 2

2- ) 
 
      1000000 g NO2

2-             1 mol NO2
2-        1 mol N  

86 Tm NO2
2- x      x      x  
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         1 Tm NO2
2-           46 g NO2

2-         1 mol NO2
2- 

 
 
 14 g                     0’00275 Euros 
x     x                                 =  71.978 Euros 
 1 mol N  1 g N 
 
 
 
Amoni (NH 3

+) 
 
 
      1000000 g NH4

+           1 mol NH4
+        1 mol N 

751 Tm NH4
+x       x     x                  x 

                  1 Tm NH4
+   17 g NH4

+        1 mol NH4
+ 

 
 
     14 g N        0’00275 Euros 
  x         =  1.700.795 Euros 
    1 mol N   1 g N 
 
- Tanmateix, l’amoni es degut a contaminació fecal de granges i urbana. 
 
Fosfats ( PO 4

3-) 
 
 
         1000000 g PO4

3-                 1 mol  PO4
3-                1 mol P 

608 Tm PO4
3-x                                            x          x   

           1 Tm PO4
3-    79 g PO4

3-     1 mol PO4
3- 

 
 
   
 31 g P                 0’00275 Euros 
X         x                          =  656.100 Euros 
 1 mol P     1 g 
 
Si es sumen els diners de Nitrogen i Fòsfor trobem una xifra d’uns 9.229.711 Euros  que 
s’aboquen al riu cada any inútilment i malmetent en medi ambient.   
 
Són més de nou milions d’euros a l’any els que s’ab oquen al Segre, per la manca de 
consciència de la societat lleidatana que no es pre ocupa suficientment per conservar 
les aigües que l’envolten. 
 
4.5  Quanta aigua utilitzen en excés els pagesos de la p lana de Lleida? 
 
La quantitat aproximada d’aigua que utilitzen els regants per a les activitats agrícoles és 
d’uns 9000 m3/ha/any  (dades de la web de la CHE) 
 
En l’apartat d’aportacions hídriques s’ha obtingut una dada la qual representa el cabal dels 
rius en èpoques de reg o, amb altres paraules,  excedents de reg. 
Aquests excedents de reg, com ja s’ha dit anteriorment, equivalen a uns 2300 hm 3/ha/any. 
 
Per tant, si es realitza la següent operació: 
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        100 
2300 hm3/ha/any   x            = 25’5 % 
        9000 hm3/ha/any 
 
Aquest resultat demostra que els pagesos de la plana de Lleida utilitzen com a m ínim un 
25’5% d’aigua de més alhora de regar respecte de l’ aigua que realment precisen les 
plantes conreades. 

 
Foto reg per inundació. Google Images 

 
4.6 Quines són les solucions que s’haurien d’aplicar pe r solucionar els problemes 
esmentats? 
  
S’ha dividit aquest apartat en dos parts, ja que primer s’hauria de fer un estudi amb més 
mitjans (apartat de Millora del treball ), i després començar a actuar per solucionar aquesta 
situació (Solucions per a la recuperació dels cabals i la qua litat de les aigües del riu 
Segre ).  
 
MILLORA DEL TREBALL 
 
Aquest estudi només és una estimació general, amb les dades disponibles, de les afeccions 
que les activitats típiques de les comarques de la plana de Lleida, l’agricultura i la ramaderia, 
produeixen sobre les aigües del tram baix del riu Segre i afluents. Per a la determinació 
exacta d’aquestes afeccions caldria un estudi més acurat amb molt més mitjans tècnic i 
científics. 
 
Per tant es recomana a les institucions responsables: 
 

• Inventariar tots els petits barrancs i desguassos  no considerats en aquest estudi.  
 

• Posar estacions d’aforament en totes les desembocadures de tots els afluents, 
barrancs i desguassos inventariats. 
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• Posar estacions d’aforament en el riu Segre en els trams considerats en aquest 
estudi, i abans i desprès de les extraccions dels canals. 

 
• Posar estacions de mesura continua de nutrients en les mateixes estacions 

d’aforament proposades. 
 

• Fer mesures mensuals tant del cabal com de les concentracions en totes les 
estacions proposades. 

 
• Calcular les aportacions de nutrients i les extraccions i retorns de cabal tal com s’ha 

fet en aquest treball. 
 

• Estudiar els efectes detectats en l’aiguabarreig Segre – Cinca i en riu Ebre, aigües 
avall del Segre. 

 
• Tota aquesta infraestructura podria automatitzar-se i així es tindria una diagnosi a 

temps real, tal com fa la CHE amb el cabals dels rius en la seva pàgina Web 
(Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica, SAIH). 

 
 

SOLUCIONS PER A LA RECUPERACIÓ DELS CABALS I QUALIT AT DE LES AIGÜES 
DEL RIU SEGRE. 
 
Aquesta recuperació s’ha de realitzar per indicació de les directives europees (Directiva 
Marc de l’Aigua i Directiva de nitrats. Veure Web de l’ACA). Per tan caldran una sèrie de 
mesures importants: 
 
 
 
 
 
Millorar els regadius  
 

• Estudiar i seleccionar els productes agrícoles rendibles. 
 

• Reformar i/o fer noves infraestructures hidràuliques necessàries per a la 
modernització del reg a nivell de parcel·les (canonades, basses de regulació, 
bombejos locals, sistemes d’automatització, etc). 

 
• Generalitzar el reg localitzat (gota a gota) o enterrat en les parcel·les (Girona, 2006), 

tot reduint les dotacions de reg, és a dir els m3/ha/any utilitzats per regar.  
 
Aplicar una política d’impostos i subvencions adequada  
 
Els pagesos i ramaders que modernitzin el reg i les instal·lacions haurien de rebre 
subvencions i els que no ho facin haurien de ser sancionats.  
 
 
 
Millorar temes relacionats amb els agricultors i ramaders 
  

• Prohibir l’ús d’adobs inorgànics en les zones vulnerables (zones declarades 
protegides contra els nitrats), o de orgànics procedents d’altres zones. 
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• Modernitzar els mètodes d’adobar els camps de forma que nomès s’apliquin aquells 

nutrients que realment precisa la planta conreada i evitar els excessos d’aplicació 
que afecten negativament a les aigües, a la vegada que redueixen les produccions 
(Girona, 2006 ) 

 
• Fomentar la producció d’adobs elaborats a partir dels purins generats a la zona. 

 
• Fomentar l’exportació dels esmentats adobs elaborats, generats a la zona. 

 
• Fer pedagogia en els col·legis, instituts i centres de formació professional de 

pagesos.  
 
Fer millores en relació a les extraccions per a produir energia elèctrica. 
 

• Caldrà que les administracions responsables cerquin altres fonts per a l’obtenció de 
l’energia que es produeix pels canal de Balaguer i Serós. 

 
• Caldrà que aquestes administracions obliguin a les empreses hidroelèctriques a no 

captar tanta aigua, i si cal, tancar els canals. La millora ambiental que es produiria en 
el riu Segre seria molt important i en podria gaudir tota la societat Lleidatana. 

 
Millora en relació als abocaments de residus urbans. 
 

• Actualment les directives comunitàries obliguen a que cada població de més de 2000 
habitants disposi d’un sistema propi de depuració, procés que es va concloure l’any 
2005. Caldrà plantejar-se si és realment així, ja que només en la ciutat de Lleida 
s’han detectat al Noguerola i abocaments de la partida de Llivia sense solucionar 
l’any 2008. 

 
Un cop complerta la normativa, caldrà plantejar-se si cal controlar també les avocacions de 
poblacions més petites. 
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4. Conclusions  

 

4.1 CIENTÍFIQUES 
 
EL RIU NOGUEROLA CINC ANYS DESPRÈS 

 
5.1.1 Continuen abocant-se les clavegueres de Lleida al r iu Noguerola cinc anys 
desprès? 
 
Segons els resultats de les anàlisi d’aquest treball, el riu Noguerola, cinc anys desprès de 
l’estudi de  Susanna Ros Aguilar  (2003), continua recollint abocaments del barri de 
Noguerola i vessant-los al riu Segre. 
 
 

5.1.1.1 Quines afeccions origina el riu Noguerola en el riu  Segre? 
 
Segons els càlculs realitzats s’ha pogut demostrar que les aportacions del Noguerola al 
Segre especialment d’amoni (258 Tm/any),però també de nitrits, nitrats o fosfats que són 
molt considerables. 
 
Malgrat això, aquestes alteracions de la qualitat de l’aigua del Noguerola queden 
bastant diluïdes en l’aigua del riu Segre al seu pa s per la ciutat de Lleida. 
  

5.1.1.2  Quines solucions preveu l'Administració pel riu Nog uerola? 
 
Segons informació de l’Ajuntament de Lleida, s’han inventariat els abocament de cases 
antigues que estan abocant directa i verticalment sobre el riu Noguerola quan aquest 
travessa subterràniament la ciutat de Lleida. Properament l’Ajuntament realitzarà el projecte 
de col·lector que captarà tots els abocaments esmentats per conduir-los a l’EDAR de Lleida, 
que a la vegada,  l’Agència Catalana de l’Aigua està ampliant. Es calcula que com a 
màxim en dos anys el problema del Noguerola estarà completament solucionat i 
deixarà de ser una claveguera. 
 
 

EL SEGRE SOTA SUSPITA 
 
5.1.2 Quins impactes sofreix el riu Segre en el tram Cama rasa Granja d’Escarp (Baix 
Segre)? 
 
Els impactes que sofreix el Segre són de dos tipus: 
- Impactes en la quantitat 
- Impactes en la qualitat  
Aquests impactes es detallen en les conclusions següents. 
  

5.1.2.1Quines aportacions o extraccions d’aigua sofreix el  riu Segre en aquest 
tram? 

 
Sense comptar el cabal del riu Noguera Ribagorçana provinent de l’embassament de 
Santa Anna (restant els consums de les comunitats de regants de Pinyana i Algerri 
Balaguer, uns 332 hm3/any), des de les zones regables a ambdues marges del riu 
Segre li arriben anualment uns 337 hm 3/any la majoria d’lles procedents de 
excedents de reg . 
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El riu Segre no porta l’aigua que portaria de forma  natural si no haguessin 
intervencions de l’home . Els canals de Balaguer i de Seròs, destinats 
principalment a la producció d’energia elèctrica, s ón els principals 
responsables  de la davallada de cabals en aquesta zona.  
 
El canal principal d’Urgell, a Ponts, també és resp onsable de la principal 
disminució de cabal  del Segre aigües amunt de la z ona estudiada . En el futur, el 
Canal Segarra – Garrigues (encara en construcció)  també en tindrà part de 
responsabilitat. Aquests efectes negatius, dels canals de reg en els cabals del Segre 
disminueixen a partir de la desembocadura del Noguera Pallaresa, uns kilòmetres 
amunt de Camarasa. El problema es torna a reproduir a partir de Sant Llorenç de 
Montgai. 

 
Les derivacions dels canals de Balaguer i canal Aux iliar d’Urgell  a Sant 
Llorenç de Montgai representen quasi  el 70 % del cabal que hauria de baixar 
pel Segre  des de Balaguer en avall.  
 
Per tant els sectors hidroelèctric i agrícola són els principals usuaris de l’aigua del 
Segre. Les companyies hidroelèctriques tornen l’aigua al riu agües avall, però malmet 
el riu entre Balaguer i Utxesa.  
 
5.1.2.2 Esta contaminat el riu Segre per les activitats agr ícoles, ramaderes i 
urbanes? 
 

5.1.2.2.1 Quines quantitats de nutrients aporten les activita ts agrícoles 
de les subconques laterals al riu Segre? 

 
Tal com s’ha demostrat en els apartats anteriors, el riu Segre està contaminat 
principalment pels nutrients (NO3, NO2, NH4, PO4, etc.) utilitzats per adobar els 
conreus de les grans zones agrícoles de les planes de Lleida.  
 
Per tant, es pot creure que l’activitat agrícola, en aquests moments, és el principal 
focus de contaminació del riu. 
 
Entre Balaguer i la Granja d’Escarp el sector agrícola aporta al riu Segre per 
excedents d’aplicació de nutrients, en forma de nitrats: 10.952 Tm/any , en forma de 
nitrits: 86 Tm/any,  en forma de MH4: 751 Tm/any,  i  608 Tm/any de Fosfats. 

 
5.1.4 Quins efectes ambientals estan produint aquestes ap ortacions en el riu Segre? 
 
El principal efecte mediambiental que s’està produint en el tram baix del riu Segre és 
l’eutrofització .  
 
A partir de Balaguer en avall, s’observen grans quantitats de macròfits i algues 
arrelades al fons de la llera del riu . La respiració nocturna de les algues produeix una 
anòxia que disminueix la fauna del riu i redueix la  seva  biodiversitat, com per 
exemple la dels peixos . Tanmateix apareix fauna associada a aquesta nova situació, com 
pot ser el mosca negra. 
 
Els factors que combinats afavoreixen el creixement d’aquesta flora són: 
 

- Disminució del cabal per les extraccions d’aigua. 
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- Disminució de la velocitat de l’aigua, que en moltes ocasions arriba quasi a 
l’estancament. 

- Aportació de nutrients que actuen com adob per a macròfits i algues. 
 
5.1.5 Quines despeses econòmiques estan comportant els ex cessos d’aportació de 
nutrients? 

 
Amb preus del nitrat i fostat de 2008, l’excès de nitrogen i fosfor que s’aplica als 
conreus, i que desprès suposarà la contaminació del  riu Segre, representa una 
despesa de  9.229.711  Euros a l’any. 
 
5.1.6 Quanta aigua utilitzen en excés els pagesos de la p lana de Lleida? 
 
Segons els càlculs d’aquest treball, com a mínim, els pagesos utilitzen per regar un 25 % 
més d’aigua  respecte a la que seria realment necessària per a l a vida i 
desenvolupament dels conreus . Aquest consum en excés fa necessari captar més aigua 
pels canals de reg i per tant afecta negativament al riu Segre. Si es regués adequadament 
no es produirien retorns laterals i per tant no hauria aportacions de nutrients al Segre. 
 
5.1.7 Quines són les solucions que s’haurien d’aplicar pe r solucionar els problemes 
esmentats? 
 
Les mesures més importants necessàries per a solucionar els problemes ambientals del 
Segre són: 
 

• Millorar els regadius  per l’estalvi d’aigua (per exemple implantar el reg gota a gota). 
  
• Aplicar una política d’impostos i subvencions  adequada (els pagesos i ramaders 

que modernitzin el reg i les instal·lacions haurien de rebre subvencions). 
  

 
• Prohibit l’ús d’adobs inorgànics  en les zones vulnerables o d’adobs orgànics 

procedents d’altres zones. 
 

• Modernitzar els mètodes d’adobar  els camps de forma que nomès s’apliquin 
aquells nutrients que realment precisa la planta conreada. 

 
• Foment de la producció d’adobs orgànics  elaborats a partir dels purins generats a 

la zona i de l’exportació dels esmentats adobs  a d’altres zones deficitàries. 
 

• Pedagogia en els col·legis, instituts i centres de formació professional de 
pagesos. 

 
• En relació a les extraccions per a produir energia elèctrica caldrà que les 

administracions responsables cerquin altres fonts per a l’obtenció de l’energia  
que es produeix pels canal de Balaguer i Serós. Caldrà que aquestes 
administracions obliguin a les empreses hidroelèctriques a no capta r tanta 
aigua , i si cal, tancar els canals.  

 
• És urgent  que l’administració conclogui el Pla de sanejament d’aigües residuals 

urbanes de Catalunya  (PSARU), per tal de que tots els residus urbans de Catalunya 
rebin el seu corresponen tractament abans de ser abocats als rius corresponents. 
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4.2.  CONCLUSIONS PERSONALS 
 
Moltes vegades ens preguntem quins són els símbols de la nostra ciutat, i les respostes que 
sorgeixen, entre d’altres, sempre fan referència al riu Segre. Els Romans li deien riu Sícoris, 
nom d’un important Club esportiu de la ciutat de Lleida que, en els anys 50 a 80, una de les 
seves principals activitats utilitzava el Segre. La història de Lleida sempre ha anat 
acompanyada del riu, el qual els lleidatans, el reconeixem com un dels símbols i valors 
indiscutibles de la ciutat. 
 
Tanmateix, la gran majoria de ciutadans no coneixem, ni ens interessem per conèixer, l’estat 
d’aquest riu amb el qual convivim dia rere dia. Potser només ens fixem amb la gespa per 
passejar i jugar, i ens oblidem de l’agua i la vida que en ella es genera. Potser els nostres 
padrins que van conèixer un riu ample, cabalós, amb bosc de ribera, sense canalitzar, on es 
podien banyar i alguns, ja sicoristes, practicaven el piragüisme, siguin més conscients del 
mal que li fem.   
 
Un dels objectius més importants que hauria d’assol ir aquest treball, no és  saber la 
quantitat exacta dels hectòmetres cúbics que capten  els canals, ni saber les 
concentracions exactes de determinats paràmetres qu ímics del Segre, sinó que seria, 
fer una crida a la conscienciació de la societat Ll eidatana, i no sols de la pagesa, sinó 
la de tots plegats . No oblidem que tots som consumidors d’energia elèctrica i de productes 
del camp i de la ramaderia, i en bona part, degut al foment del consumisme, malbaratadors 
d’aquest productes. 
 
S’intenta fer entendre que la verdadera importància del treball està en que tothom entengui 
que el medi ambient forma part de la vida de cada un de nosaltres. Hem de conviure amb ell 
de forma sostenible, és a dir, hem de fer compatible el desenvolupament de la societat, però 
sense malmetre el medi ambient, com passa amb el nostre riu Segre. Si no corregim 
aquestes actituds les generacions futures hauran perdut un tresor. 
 
Tots els resultats i conclusions d’aquest treball són un ajut a entendre el que passa amb el 
Segre i amb el medi ambient hídric en general. 
Perquè, quina importància tindria realitzar estudis  com aquest, o molt millors, si 
després no es planifiquen solucions i deixem que el  riu Segre continuï igual o 
empitjori? 
 
A poc a poc hem d’intentar fer entendre que els rius són part fonamental del medi ambient i 
part fonamental de la vida, i que danyar-los ens perjudica cada dia més, a cadascun de 
nosaltres. 
 
El poder econòmic i polític de generacions passades han afectat negativament, i encara 
afecten directament a l’estat del riu Segre. Fa dècades es van donar concessions d’aigua 
que avui no es donarien, o no es construïen les depuradores que ara es construeixen, però, 
actualment poques coses es fan per poder contrarestar aquelles decisions. Per tant, hem 
d’intentar que les generacions futures, siguin del estatus social que siguin, estiguin 
conscienciades, i que vigilar i cuidar el riu Segre sigui una activitat tant normal i natural com 
viure i guanyar-se la vida.  
 
Per tot això crec que és important la realització de treballs com aquest. 
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