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Teresa Jordà: “El sector primari ha de ser 
competitiu i sostenible, això és el que l’ha de fer 
fort” 
 
La nova consellera d’Agricultura inaugura la posada en reg de l’última 
fase del Canal Algerri-Balaguer  
 
 
La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya, Teresa Jordà, acompanyada del director general de 
Desenvolupament Rural, Oriol Anson, així com del director dels Serveis 
Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida, Ferran de 
Noguera, ha presidit, aquest matí, l’estrena oficial de la posada en reg de 
l’última fase del Canal Algerri-Balaguer, del qual ha visitat una finca de la zona 
regable, al terme municipal de Balaguer, i l’estació de bombament, a Algerri. 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, va adjudicar a Acsa, Obras e 
Infraestructuras, SA & Sorigué, SAU (UTE) l‘execució de les obres del projecte 
del Sector C, a la zona de Balaguer, que ara entra en reg, per un import de 
4.699.487,26 €. Aquesta zona regable incorpora al reg 782,49 noves hectàrees 
distribuïdes en 223 parcel·les.  
 
Teresa Jordà ha subratllat la importància del dia d’avui en què culmina un 
projecte llargament esperat a la zona, que es va iniciar el l’any 2001, com és 
el Canal Algerri-Balaguer, i que permetrà regar al voltant de 8.000 ha, amb una 
dotació de 6.000 m3. La consellera ha remarcat l’aposta del Govern de la 
Generalitat pel regadiu perquè “representa el desenvolupament econòmic i 
social d’un sector i el reequilibri territorial”. Per a Jordà, el sector primari “ha de 
ser competitiu i sostenible, això és el que l’ha de fer fort”. “No es pot entendre la 
futura República sense un sector primari fort”, ha afirmat. 
 
Jordà també ha explicat que el fet que el seu primer acte oficial com a titular del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sigui a Lleida, d’on 
és la consellera Meritxell Serret, no és gratuït. I ha avançat que un dels seus 
objectius d’aquesta legislatura serà “fer arribar la feinada ingent i valuosa del 
sector primari més enllà de les comarques on es produeix i on es mou el 
sector”. “La primera i la segona corona de Barcelona ha d’entendre que som 
allò que mengem. Tot allò que puguem consumir de casa nostra, a banda que 
és segur i que és saludable, ajuda a fer a créixer el propi país”, ha conclòs. 
 
 
Aquesta actuació referma l’aposta del Govern català pel regadiu com un 
element essencial de desenvolupament econòmic i social del territori, ja que 
posant un element essencial per l’agricultura com és l’aigua a l’abast de les 
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explotacions agrícoles, es facilita la diversificació i la millora de les seves 
produccions, l’augment de la competitivitat i la rendibilitat de les inversions, 
generant, a més a més, una activitat al territori que té com a conseqüència el 
seu desenvolupament tant econòmic com social, el que hi afavoreix la fixació 
de gent i per tant, facilita l’equilibri territorial i la cohesió social del país. 
 
Les actuacions de concentració parcel·lària i nou del regadiu de la Comunitat 
de Regants d’Algerri-Balaguer abasten una superfície de prop de 8.000 ha 
dels municipis d’Albesa, Algerri, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu 
i Balaguer de la comarca de la Noguera i beneficien a 1.730 regants. 
 
L’aigua pel regadiu es capta al riu Noguera Ribagorçana i es bomba cap el 
canal principal que la distribueix cap als tres sectors que formen l’àrea regable. 
Les obres dels sectors A i es van dur a terme entre els anys 2001 i 2007, 
mentre que les del tram C, que afecten al terme de Balaguer és la que s’acaba 
de completar  
 
Dins d’aquest sector, una part de la zona concentrada, 1.340 hectàrees, es 
troba dins dels espais protegits de xarxa natura 2000, Secans de la Noguera,    
pel que la concentració s’ha dut a terme atenent els criteris de 
l’ecoconcentració, que compatibilitzen els treballs de reparcel·lació amb la 
conservació dels hàbitats i el paisatge. 
 
La zona de concentració situada dins la zona regable, s’ha portat a terme 
seguint el que estableix la declaració d’impacte ambiental aprovada per la 
ponència ambiental el juliol de 2010. 
 
I ara, un cop culminat tot el projecte del Canal, el reg s’ha començat a donar a 
les parcel·les del terme municipal de Balaguer, i està previst que el dia 15 el 
regadiu ja arribi a la totalitat de la superfície regable del canal. A més, cal 
destacar que aquesta zona ha estat afectada per les pedregades de les últimes 
setmanes, i la posada en regadiu permetrà els agricultors poder implantar una 
segona collita i així poder compensar les pèrdues ocasionades. 
 
En acabar la visita a la zona regable i a l’estació de bombament del Canal, la 
consellera Teresa Jordà ha inaugurat la Fira Agrària d’Algerri, ha visitat el 
certamen Firabell, a Bellcaire d’Urgell i, a la tarda, ha inaugurat un camí al 
municipi de La Sentiu de Sió. 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat. 

http://facebook.com/agricultura.cat
http://twitter.com/agricultura.cat

