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Presentació

La lectura del llibre de Salvador-J. Rovira i de Joan-Hilari Muñoz sobre els 
cent anys del canal de l’Esquerra de l’Ebre és especialment suggeridora per la 
transversalitat que sempre comporta la temàtica hidràulica: medi ambient, ter-
ritori, economia, identitat, organització social, dret i normativa, entre d’altres, 
i també perquè és fidel reflex de l’evolució de la societat, de l’agricultura i de 
l’organització del territori durant tot un segle en una part de les Terres de l’Ebre.

L’aigua i la seva gestió ha estat sempre motiu de controvèrsia. En l’àmbit local 
i en l’àmbit global. Els successius períodes de secada al nostre país —i cada vega-
da recordem només el darrer— han mogut intensos debats; a d’altres indrets del 
planeta l’aigua —més aviat l’escassetat de l’aigua— és motiu de conflictes bèl·lics, 
fam, desplaçament de poblacions i desolació.

La gestió de l’aigua abasta aspectes tan complexos que no és per casualitat 
que l’origen de la civilització s’ubiqui a la Mesopotàmia de fa 5.000 anys, amb 
la construcció de les primeres ciutats —és a dir, els primers sistemes complexos 
d’organització social i d’estructuració del territori— i la creació i el maneig d’una 
extensa xarxa de regadiu i d’uns aiguamolls que van permetre el desenvolupament 
de l’agricultura, que, juntament amb la guerra i el comerç, eren les principals 
fonts econòmiques a l’antiguitat.

Per tant, identifiquem regadiu amb societat estructurada, amb societat com-
pacta, amb societat oberta al futur. L’ús col·lectiu d’un recurs valuós i escàs com 
és l’aigua dolça requereix l’existència d’una societat dotada de mitjans de cons-
trucció, però i sobretot, de sistemes d’organització multilaterals, amb promo-
tors, finançament, planificadors, usuaris organitzats, sistemes reglats i capacitat 
d’administrar justícia; és a dir, amb els elements que caracteritzen el que avui 
denominem governança.

A escala local i més propera, la reflexió sobre l’evolució del regadiu i, en parti-
cular, els cent anys del canal de l’Esquerra de l’Ebre se’ns apareixen com un pris-
ma, que en les seves diverses facetes reflecteix diferents visions de l’activitat de les 
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Santi Vila

persones entre elles, amb el medi i amb l’economia a través de la gestió de l’aigua, 
un bé escàs i preuat, imprescindible per als ecosistemes, per a la qualitat de vida 
de les persones i per al desenvolupament econòmic.

El viatger anglès i expert agrònom Arthur Young, en el seu Viatge a Catalunya 
l’any 1787, mentre travessa els pobles de muntanya es lamenta tot dient: «Fins ara 
no hem vist res a Catalunya que justifiqui la reputació d’aquesta província; tot és 
miserable i d’aspecte mesquí, tant els pobles com el camp», fins que, arribat a la 
Conca de Tremp, a la vista dels primers petits regadius s’exclama: «He vist ja prou 
d’aquest país per a constatar que l’aigua ho és tot.»

A Catalunya els petits regadius vénen de l’antiguitat, i els àrabs els impulsen 
durant l’etapa de la seva expansió peninsular, però els grans regadius com el ca-
nal d’Urgell, els dos canals de l’Ebre, o el canal de Tamarit no tenen lloc fins a 
mitjans del segle xix i fins les primeres dues dècades del segle xx, quan la inici-
ativa empresarial obtingué suport estatal per finançar les obres. Els regadius que 
s’estan construint actualment són el complement del que llavors no es pogué fer, 
per motius bàsicament tecnològics: el canal Segarra-Garrigues recupera el pri-
mer projecte del canal d’Urgell, i utilitza tècniques de pressurització, igual que la 
major part dels que ara s’impulsen —tècniques llavors d’impensable aplicació—  
o bé es corresponen a conceptes nous com el reg de suport.

Els habitants d’un dels territoris més singulars i emblemàtics del nostre país, 
les Terres de l’Ebre, i en particular del seu delta, ens han donat, a través de la ges-
tió del regadiu, testimoni de la capacitat d’impulsar un projecte, de gestionar-lo 
durant un segle i d’afrontar, amb decisió, els reptes de futur. Un testimoni que 
aporta reflexions ben útils per als moments actuals.

En primer lloc, la promoció local del projecte i la formació d’una comunitat 
de regants i un sindicat agrícola, que, de vegades en conflicte i altres en col·labo-
ració, amb la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro, van impulsar 
aquesta tasca. 

En segon lloc, un compromís en el finançament, mitjançant fórmules que ara 
denominem publicoprivades, corresponents al finançament directe de l’actuació 
amb el suport econòmic de l’Estat. La mateixa capitalització que en altres indrets 
de Catalunya impulsava la indústria, a les Terres de l’Ebre s’adreçava a l’agricul-
tura.

En tercer lloc, una regulació dels drets de l’aigua, amb tribunal especial —el 
Jurat de Regs—  que es mantingué amb posterioritat a la Constitució espanyola 
de 1978 per motiu del seu bon funcionament i de l’arrelament popular.

En podríem afegir més, de reflexions, però vull ressaltar els valors ambientals 
de l’antropització. El delta de l’Ebre, una de les zones humides més interessants de 
la Mediterrània, és en gran mesura fruit de l’acció humana. El seu creixement s’ha 
esdevingut en temps històrics, probablement afavorit per la desforestació de la seva 
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Presentació

conca; i també per la construcció de preses s’ha aturat el seu creixement. I l’acció 
humana de gestió de les aigües dolces i salabroses ha creat un hàbitat excepcional 
per a tota mena d’espècies, on la mateixa gestió cinegètica es realitza de forma sos-
tenible i vincula la població local en la conservació dels hàbitats naturals i les seves 
poblacions; un altre bon exemple de governança ambiental.

Per tots aquests motius, i molts altres, parlar del canal de l’Esquerra, i dels 
canals de l’Ebre en general, és parlar de governança, és parlar d’adaptació al medi, 
és parlar de resiliència, que vol dir capacitat de saber-se adaptar a les dificultats i 
fer-ne un element de progrés, d’enginy i adaptabilitat, de seny i previsió, gestió 
del medi ambient, d’autogestió i, sobretot, d’esforç, compromís i treball.

No puc deixar de referir-me al greuge que representa i a la disfunció que com-
porta la manca de potestat del Govern per gestionar totes les competències del 
cicle de l’aigua a la totalitat del territori de Catalunya, amb la coordinació neces-
sària amb l’organisme de conca. Els habitants de la conca de l’Ebre no poden tenir 
menys drets ni regir els seus interessos amb menys eficàcia que la resta de catalans, 
i aquesta situació s’ha de canviar.

Temes com el Pla de conca, actualment en tramitació, i el controvertit tema 
dels cabals ambientals en el tram final del riu es podrien abordar amb major força 
des de Catalunya si es donés aquesta circumstància. Perquè dues coses són clares: 
mai els regants no posarien en risc l’ecosistema deltaic i les seves pròpies explota-
cions acceptant uns cabals de manteniment que no fossin suficients per mantenir 
la dinàmica fluvial, que és garantia de manteniment del riu, de la mateixa manera 
que pensem, com ells, que al riu no li sobra gens d’aigua.

L’esforç i l’exemple de les persones que endegaren obres col·lectives d’aquestes 
característiques, o d’altres similars com les cooperatives agrícoles, ajuden al fet 
que aquest país tingui confiança en les seves possibilitats i en la seva força en el 
moment que ara afrontem.

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pròleg

Darrerament, en un període de pocs anys, han vist la llum per fi diverses 
obres que han abordat la història dels canals de l’Ebre. Sembla com si, tal com 
les  mateixes obres hidràuliques en general necessiten un llarg temps —sovint se-
gles— de plantejament i execució per posar-se en funcionament, la història dels 
canals de l’Ebre també hagi hagut d’esperar al primer centenari per publicar-se.  
O segle i mig, en el cas del canal de la Dreta… Això no vol dir que abans no 
hi haguessin estudis valuosos que en treballessin un aspecte o un període molt 
concret, però en tot cas faltaven els treballs ben documentats que fessin una visió 
general de tot el període de funcionament dels canals. L’adequació i posterior 
possibilitat de consulta dels arxius de les comunitats de regants, la celebració dels 
centenaris i l’existència d’aquests treballs previs1 han estat les condicions que han 
fet que es pogués editar finalment un llibre com aquest.

Amb aquest context, el company i amic Salvador Rovira i Joan-Hilari Muñoz 
emprenen la feina de fer aquest repàs històric del canal de l’Esquerra, desgranant 
els fets que van marcant la gestació, el projecte, les obres i el funcionament del 
canal, la xarxa de reg i la Comunitat de Regants fins al recent centenari. Una tasca 
que sintetitza aportacions anteriors i que, en utilitzar els materials de l’arxiu de 
la Comunitat, aporta també nova informació sobre qüestions conegudes com  
ara la inauguració pel rei o el minitransvasament, o no tan conegudes com les 
dificultats de pagament de les obres o els apartats finals sobre el jurat de regs, els 
guardes o les seus de la Comunitat.

Evidentment no es tracta d’explicar aquí el que trobareu al llibre, però sí que 
m’agradaria fer unes reflexions breus sobre la importància d’una infraestructura 
hidràulica com el canal de l’Esquerra i la seva xarxa de reg, després de la  lectura 

1 Vegeu la completa bibliografia al final del llibre, especialment els reculls 100 anys… i 150 anys…, i les 
obres d’Emeteri Fabregat, Jacobo Vidal i altres.
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Jordi Blay

del treball del Salvador i del Joan-Hilari. En primer lloc, cal comentar que, amb 
comptades excepcions, realitzar una obra hidràulica com la que tracta aquest lli-
bre és molt complex, per diversos motius. Un dels quals és, precisament, el llarg 
temps que sol requerir una obra d’aquestes característiques, des que es pensa o es 
projecta fins que finalment es du a terme. La idea de l’obra dels canals de l’Ebre 
es remunta als segles medievals! I encara després, les obres d’implantació del reg 
demanen un altre període de temps per realment donar els seus fruits, bé sigui per 
problemes d’adequació dels terrenys regats —com va passar al canal d’Urgell—  
o bé per la dificultat de pagament d’unes obres que sovint es manifesten més cos-
toses del que s’havia previst, tot obligant a gravar els pagesos amb un cànon com 
el que va dur de corcoll els regants del canal de l’Esquerra en la primera meitat 
de segle. El pla de regs o dificultats en el funcionament de la Comunitat van ser 
altres aspectes que, com bé expliquen els autors, van retardar un ple rendiment 
de les obres del canal.

Altres motius que mostren aquesta complexitat poden ser els interessos o con-
dicions diversos dels territoris que travessen. No cal entrar aquí en els diversos 
interessos sobre l’aigua en grans conques, com periòdicament es manifesten al 
nostre país en parlar sobretot de l’aigua de l’Ebre: a l’escala força més reduïda del 
canal de l’Esquerra, en el moment de la construcció i primers anys no el veien 
igual des de Tivenys que des del Delta. Complexitat, en fi, que ve donada pel 
valor del recurs aigua en la nostra societat i la diversitat d’usos de l’aigua que té, 
amb problemàtiques de gestió que poden portar a destinar a usos no agraris aigua 
inicialment destinada a reg, com hem vist amb el minitransvasament. I no obli-
dem el valor ambiental: si el delta de l’Ebre és actualment un paradís natural en 
part també és per l’acció dels canals que asseguren el flux d’aigua dolça sobre els 
camps bona part de l’any.

Una altra línia de reflexió ens porta a pensar en la importància de la xarxa de 
canals i séquies de l’Ebre en la societat i l’economia ebrenques. El model socio-
econòmic de les Terres de l’Ebre és sensiblement diferent del del centre o nord de 
Catalunya, ja que l’agricultura hi té un pes molt més gran, de forma similar al que 
passa a la plana de Lleida. I aquest model es fa realment present en el moment  
que els canals comencen a funcionar, de forma que els territoris beneficiats per 
l’aigua de reg tenen un creixement intens que capgira el centre demogràfic i eco-
nòmic d’aquestes comarques, tot desplaçant-lo definitivament cap a la costa. Si 
els canals de l’Ebre són cabdals per entendre la riquesa natural del delta, també ho 
són per entendre la seva fesomia humana i la dimensió demogràfica i econòmica 
dels nuclis del Delta. Mentre a Barcelona i la Catalunya central es desenvolupava 
el model industrial que ha caracteritzat aquelles comarques i que sovint es consi-
dera com a identificador del conjunt de Catalunya, el cert és que en altres terres 
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Pròleg

com les del sud els esforços i els diners s’invertien, per comptes de la indústria, 
en els regs.

I si la societat industrial marcava fortament les poblacions de la Catalunya 
central o l’àrea de Barcelona, aquí al sud són els regs els que ho fan. Els regs són 
vistos primer com l’oportunitat de futur desenvolupament, després com la reali-
tat econòmica més important del territori i finalment prenen un paper, per la seva 
relació amb el riu, identitari. Aquesta identificació dels ebrencs amb els canals i les 
séquies és lògica si tenim en compte no només el seu paper econòmic sinó també 
d’organitzador de la vida social. Les tasques relacionades amb els canals, la gestió 
dels regs, la relació amb la Comunitat de Regants… han estat i són aspectes que 
bona part de la població de l’Ebre coneix prou bé. Els aspectes diversos que els 
autors esmenten al final del llibre són exemples de com els canals influeixen en 
qüestions de la vida diària, com ara el paper i els deures dels guardes, les tasques 
de manteniment o el funcionament del Jurat de Regs, de tanta importància que és 
l’única jurisdicció especial que es manté després de la constitució de 1978.

Malgrat aquest paper dels regs en la societat i l’economia, el cert és que, com 
dèiem al començament, no hi ha hagut una producció gaire gran d’estudis sobre 
aquest tema. I certament molt menor, en l’àmbit català, que la que puguin haver 
tingut altres aspectes de la societat i l’economia com ara la indústria. Aquesta 
mancança històrica a poc a poc es va resolent amb obres com la que tenim a conti-
nuació, producte de la feina rigorosa dels seus autors afavorida per un feliç esdeve-
niment, el centenari de la inauguració del canal. Un agraïment, doncs, als autors 
per la feina feta que ens permet entendre molt millor com s’ha anat implantant el 
reg al Baix Ebre, i felicitats als regants i a tota la societat ebrenca pel primer cente-
nari del canal, al qual sens dubte en seguiran uns quants més. I això permetrà que 
el canal i els regs continuïn essent un dels pilars bàsics de la vida de les Terres de 
l’Ebre. I que es puguin explicar moltes més històries sobre el canal i els regs en el 
futur per historiadors com el Salvador Rovira i el Joan-Hilari Muñoz.

Jordi Blay Boqué
Departament de Geografia
Universitat Rovira i Virgili
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Introducció

Les pàgines que segueixen han estat escrites amb l’objectiu de commemorar 
el I Centenari de la inauguració oficial del canal de l’Esquerra de l’Ebre pel rei 
Alfons XIII, que el dia 5 de maig de 1912 manipulà amb gran cerimonial una 
comporta (conservada a la seu de la Comunitat-Sindicat) per la qual fluïren les 
primeres aigües del canal en un lloc on a partir d’aquell moment es denominaria 
la Toma del Rei, ubicat dintre de l’actual terme municipal de l’Aldea.

L’avinentesa del centenari, que celebrem enguany, ha estat una bona excusa 
per elaborar aquest llibre que pretén ser una aproximació a la història més que 
centenària del canal de l’Esquerra i de la Comunitat de Regants - Sindicat Agrí-
cola de l’Ebre, ja que aquesta es constituí el 8 de febrer de 1907 i aquell començà 
a ser construït el 22 d’octubre del mateix any.

La voluntat de convertir les terres de secà en hortes regades havia estat una 
constant en l’evolució històrica de Tortosa i el seu territori situat en una zona 
típicament mediterrània i, per aquest motiu, sotmesa a fortes irregularitats en 
les pluges caigudes. Per la qual cosa s’ha considerat del tot convenient començar 
el llibre amb una breu exposició de l’evolució del reg a la regió tortosina des de 
l’antiguitat fins a la construcció dels dos canals situats a banda i banda del riu, tot 
destacant per sobre de tot la construcció de la primera assut a l’altura de les viles 
de Xerta i Tivenys, eina bàsica i fonamental per a la posterior construcció de la 
xarxa de regs entre aquestes dues poblacions i el Delta.

La Real Compañía de Canalización del Ebro va tenir una implicació directa 
tant amb la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre com amb el 
canal; per això, s’ha considerat del tot necessari dedicar-li el segon capítol del 
llibre, per tal que els lectors puguin situar-se respecte al paper que tingué aquella 
empresa i quines foren les seves relacions amb la Comunitat de Regants - Sindicat 
Agrícola de l’Ebre i el canal de l’Esquerra, no sempre amistoses ni amb igualtat de 
condicions entre ambdues parts.
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S.-J. Rovira i J.-H. Muñoz

Un cop exposats l’evolució dels regs i el paper de la Real Compañía, era lògic 
pensar que calia analitzar la constitució de la Comunitat de Regants - Sindicat 
Agrícola de l’Ebre i el que suposà la construcció del canal, amb les dificultats 
tècniques que hagué de superar, com per exemple el seu pas per sota la ciutat de 
Tortosa magistralment resolt mitjançant la construcció d’un espectacular túnel 
dissenyat per l’enginyer Rafael Izquierdo, o les tensions sorgides entre l’empresa 
constructora del canal i alguns propietaris afectats pel pas d’aquest entre l’assut i 
la zona de la pedrera, per les greus afectacions i els perjudicis econòmics que van 
suposar per a molts d’aquests les obres que fragmentaren finques i crearen noves 
servituds.

Després de tot el suara dit s’entra a considerar l’evolució històrica de la Co-
munitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre, la qual es presenta distribuïda 
en cinc capítols: el temps de la monarquia alfonsina i de la II República (amb el 
parèntesi de la guerra civil dels anys 1936-1939), sota el franquisme, el darrer 
quart del segle xx, el discutit i polèmic minitransvasament de l’Ebre al Camp de 
Tarragona i el I Centenari de la constitució de la Comunitat de Regants - Sindicat 
Agrícola de l’Ebre.

Per últim hi ha un capítol conformat com un calaix de sastre en el qual es 
consideren diversos aspectes, com ara el jurat de regs; les seus de la Comunitat- 
Sindicat; els guardes, enclusers i capatassos, i els negats al canal.

S’ha considerat convenient incloure un breu apèndix documental en el qual 
figuren transcrits quatre interessants textos històrics: l’intent de cercar finança-
ment per a la construcció d’una séquia de reg entre Bítem i les muralles de Tortosa 
l’any 1455; l’acta de constitució i el primer reglament de la Sociedad de Desagüe 
de los Prados de la Aldea, de l’any 1843, veritable entitat antecessora de l’actual 
Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre; el contracte establert entre la Real 
Compañía de Canalizacion y Riegos del Ebro i la Comunitat - Sindicat de regants 
de l’Esquerra per a la construcció del canal, amb el qual podem veure les draco-
nianes condicions imposades per aquella als regants i, finalment, Las ordenanzas  
y reglamentos de la Comunidad de Regantes - Sindicato Agrícola del Ebro, actual-
ment vigents.

Acompanyen el text del llibre un seguit de fotografies, la immensa majoria 
de les quals foren fetes durant la construcció del canal o poc temps després que 
aquest fos posat en funcionament, per la qual cosa esdevenen en si mateixes un 
interessant document gràfic que complementa la informació del llibre.

Aquest estudi s’ha pogut realitzar fonamentalment gràcies al buidat de l’Arxiu 
de la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre que es conserva al palau 
Montagut; arribats aquí és de justícia deixar constància de l’amabilitat amb què 
ens atengué des dels primers passos de la nostra recerca el Sr. Javier Sanz, al cel 
sia, veritable impulsor de l’ordenació dels importants fons documentals que serva 
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l’arxiu de la Comunitat i que, gràcies a la seva dedicació, van poder ser consultats 
amb tota facilitat.

El buidat de la premsa noucentista de Tarragona i Tortosa, així com el diari 
barceloní La Vanguardia, ens han resultat molt útils per perfilar diverses dades, 
com també ho ha estat la consulta de la bibliografia que es relaciona en l’apartat 
corresponent. 

Finalment, volem agrair al Sr. Lluís Pegueroles i Ariño les informacions que 
ens ha facilitat sobre el funcionament i les atribucions del jurat de regs, les quals 
han resultat de gran utilitat a l’hora de redactar el text corresponent; també a 
l’actual junta directiva de la Comunitat de Regants el fet d’haver-nos confiat la 
redacció d’aquest treball, així com a la Fundació Duran-Martí, pel finançament 
econòmic necessari per portar a bon port la nostra investigació.

Tarragona-Tortosa, primavera de 2012
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Evolució històrica dels regs  
a la regió de Tortosa

Des dels primers temps històrics els habitants de la regió tortosina van procu-
rar desenvolupar sistemes de regadiu a fi d’augmentar els rendiments agrícoles, a 
causa de la situació geogràfica d’aquest territori dintre de l’àmbit climàtic medi-
terrani, amb clares tendències envers la irregularitat en les quantitats de precipita-
ció recollides al llarg dels diversos anys.

Els primers testimonis arqueològics d’ús del regadiu que tenim són d’època 
romana (com és el cas, per exemple, de la canalització localitzada a la vil·la de 
Casablanca, a Jesús-Tortosa, la qual pogué tenir un ús agrari) i sabem que durant 
la dominació islàmica aquest sistema de conreu a més a més de mantenir-se s’in-
crementà, ja que els andalusins practicaven un tipus d’agricultura diversificada 
i autosuficient que requeria d’infraestructures de reg per satisfer les necessitats 
d’alguns conreus d’horta que practicaven. La documentació cristiana dels primers 
moments posteriors a la conquesta del territori (mitjans del segle xii) ens presenta 
àmplies zones de les terres més properes al riu Ebre amb importants xarxes de 
regadiu. Aquestes xarxes són deduïbles, per exemple, a través de diversos topò-
nims com Labar, derivat d’al-abar (pous, en àrab) o els casos d’Algezira Mazcor 
o Algezira Andust, derivats de la paraula al-gazira (illa), referint-se bé a una illa 
fluvial o bé a un meandre susceptible de ser fàcilment irrigat.

Els tEmps mEdiEvals

Els nous colons cristians tingueren molt present la importància del reg i no 
sols mantingueren la xarxa heretada dels musulmans, sinó que, a més, procuraren 
millorar-la.

La municipalitat tortosina estigué sempre interessada a desenvolupar els regat-
ges. El 1347 encomanà a Pere Ros estudiar la possibilitat de construir una séquia 
i la resposta d’aquest fou que era factible, encara que sembla que el projecte no 
prosperà. Vint-i-sis anys més tard el Govern municipal tortosí tornà a insistir-hi; 
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aquest cop contractà els serveis de Pere Torà, Pere Ferran, Domingo Gil, Ferrer 
Palatzí, Bernat Colteller i Arnau Marco per tal de valorar la viabilitat de bastir 
dues séquies, una a cada marge del riu Ebre. Tot fa pensar que el projecte, davant 
les dificultats tècniques i econòmiques, fou desestimat, ja que es va demostrar de 
forma fefaent que era tècnicament impossible irrigar les hortes directament des 
del riu Ebre, ja que calia obrar abans una petita pressa o assut per aconseguir fer 
pujar el nivell de les aigües de l’Ebre i aconseguir d’aquesta manera un pendent 
suficient perquè l’aigua de reg circulés per les séquies que no podien captar per 
elles mateixes les aigües del riu, situades aquestes a una cota molt baixa respecte 
a les hortes a regar.

D’aquesta manera, l’any 1381 alguns particulars de Tortosa intentaren fer una 
presa al riu Ebre per poder aconseguir aigua per regar terres del terme de Tivenys, 
però, com digué Carles Sabater, «lo estorvó la insuficiencia de su caudal», és a dir, 
no aconseguiren prou quantitat d’aigua per fer-la viable. Aquest fet cal relacio-
nar-lo directament amb la irregularitat de cabal que històricament ha presentat el 
riu Ebre (amb períodes de fort estiatge, seguits de fortes riuades) i que ha dificul-
tat en gran mesura el seu aprofitament per part dels humans, més enllà de servir 
de via de transport i en aquest darrer cas només en determinades èpoques de l’any.

Quatre anys més tard el municipi tortosí contractà novament els serveis de 
Pere Torà, que, ajudat per Guillem Toralles i altres tècnics, realitzà un estudi  
de viabilitat de la séquia, la qual sembla que es començà a construir, però que 
s’aturà per causes desconegudes, potser relacionables amb la greu crisi econòmica 
per què passava el conjunt de Catalunya durant aquells anys.

La població de Xerta, l’any 1383, aconseguí una autorització reial per utilitzar 
les aigües que baixaven des de les fonts de Paüls per regar les terres del seu terme. 
La ciutat de Tortosa, més o menys al mateix temps, regularitzà l’ús de l’aigua de 
la séquia dels molins del Comte (que baixaven de la zona de Carles i Alfara) per 
regar les terres properes. En tots dos casos, tal com veiem, es tractava d’aprofitar 
per al reg les cabaloses aigües sorgides de fonts naturals situades als peus del massís 
dels Ports en llocs de contacte entre les masses de roques calcàries (molt poroses) i 
roques de base argilosa impermeables i que facilitaven la sortida de les aigües cap 
a l’exterior del massís en determinats punts. Igualment, el rei Pere III, el 1386, 
donà llicència a Tortosa per fer tanques, conduccions i assuts a l’Ebre per captar 
l’aigua a fi de regar terres i moure molins.

A principis del segle xv hi hagué un projecte per construir l’assut al riu Ebre 
i les seves séquies, però finalment no es portà a terme fins a mitjans d’aquella 
centúria. En començar la dècada dels quaranta del segle xv el Consell General de 
Tortosa inicià una política de captació de jornals voluntaris i gratuïts de particu-
lars i gremis per tirar endavant les obres de l’assut que es farien «en nom de Tor-
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