També amb les visites a l’espai Web de l’oficina del Regant de
Ruralcat queda palesa la importància pels usuaris d’aquest servei.
S’han rebut més de 6.976 visites a l’espai de l’Oficina del Regant.
S’ha enviat 27 notícies per a ser publicades a la WEB del DARP –
Oficina del Regant,
Un altre punt fort és la Bústia d’assessorament que es consolida
com un servei de l’oficina del Regant on es solucionen temes
energètics a les comunitats de regants de gran importància en el
moment actual i temes d’assessorament legal gràcies a la col·laboració
amb Infraestructures. I temes de cultius gràcies a la col·laboració amb
l’IRTA.
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MEMÒRIA RESUM DE L’OFICINA DEL REGANT 2017
Aquest 2017 en formació han passat 371 alumnes en els diferents
cursos i altra formació promoguda des de l’OdR – EA Tàrrega i amb la
col·laboració amb altres Escoles Agràries i d’altres promotors de
formació.
Entre l’activitat corrent de l’Oficina cal destacar el curs de reg a
distància que ha arribat a la 28ena edició i també l’increment de
formació pel perfil tècnic o assessor amb aspectes de recomanacions
de reg o temes d’energia (curs de gestor energètic).

Assessorament legal
Eina de recomanacions de Ruralcat
Energia
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També es constata la importància del seguiment de les incidències i
consultes de l’eina que es porta per la pròpia Oficina del Regant per
assegurar la viabilitat i millora de l’eina de recomanacions de reg de
Ruralcat. Aquest 2017 s’han resolt 140 consultes de les quals al
voltant del 40% tenen relació amb la recomanació de reg.

Les Jornades, seminaris i visites tècniques organitzades per
l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega han comptat amb 1.172
assistents.
També s’ha recolzat les Comunitats de Regants en assessorament i
transferència i formació conjuntament amb ACATCOR.
Aquest any s’ha treballat el tema d’energia amb participació activa
d’Infraestructures.cat en tres línies diferents. Una primera línia en
formació i transferència on trobem el primer curs de gestor energètic
expert en facturació elèctrica, la jornada de referència en reg sobre
bombament solar i material formatiu sobre bombament solar i
contractació d’energia. En una segona línia el tema d’assessorament a
Comunitats de Regants sobre propostes de millora de contractació i
gestió. I la tercera línia es el conveni de col·laboració entre
AFRUCAT i el DARP signat a l’octubre del 2012 per utilitzar la
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plataforma de contractació elèctrica col·lectiva Agroplace per millorar
els contractes
elèctrics de les comunitats de regants. La darrera subhasta és pel
període que va des de 1 de gener de 2018 fins al juny del
2019.
En el marc de generació de coneixement que està duent a terme
l’Oficina del Regant i com a continuació dels assajos iniciats l’any 2015,
es va realitzar una tercera fase d’aquestes experiències en proves
d’uniformitat
al
recinte
de
l’Escola
tècnica
Superior
d’Enginyeria Agrària de Lleida (Universitat de Lleida) al marc d’una
col·laboració entre l’Oficina del Regant, Infraestructures i l’ETSEA. En
aquest cas l’objectiu és conèixer si tres tipus d’aspersors a marcs de
15x18 i a pressió de 2 atm al broquet de l’aspersor en les nostres
condicions són una bona alternativa.

missatges sms i 24.611 correus electrònics. Aquest any s’ha
seleccionat l’Eina de recomanacions Aquest any l’Eina ha estat triada
per la FAO per formar part del recull de bones pràctiques promissòries
en l’ús de les TIC per l’agricultura
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L’actuació específica cap al Segarra – Garrigues s’ha programat com a
Dies del reg al Segarra Garrigues amb visites a parcel·les i la presentació
de resultats de parcel·les demostratives i també amb jornades
especifiques. S’han visitat cultius com la soja, el pistatxo, el brócoli
entre d’altres. També s’ha realitzat una actuació específica cap a la
modernització d’una part de la col·lectivitat de Bell-lloc on s’han
realitzat jornades tècniques sobre concentració parcel·laria de caràcter
privat entre d’altres. També s’han realitzat actuacions específiques a la
Col·lectivitat de Bell-lloc que ha modernitzat una part de la seva zona.
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Aquest any s’ha realitzat una aposta forta per la comunicació de
l’oficina del Regant i per aquest motiu s’ha modernitzat la pàgina
web de l’oficina del regant, s’ha produït un nou díptic i com a tercer
any consecutiu s’ha realitzat el Butlletí de l’oficina del Regant
mensual, de març a novembre. Al Butlletí s’ha afegit l’entrevista a
persones o entitats relacionades al reg. Cal destacar també l’estudi
que s’ha realitzat a través d’enquestes a les comunitats de regants
amb una resposta d’un 67,7% de la superfície de reg de Catalunya
sobre temes d’interès. Aquesta documentació es troba en l’apartat
Informació de l’espai web conjuntament amb els dossiers tècnics i les
fitxes tècniques publicades per l’Oficina del Regant.

Cal remarcar un punt important com cada any són les recomanacions
de reg i la gestió de l’Eina de Recomanacions de reg de
Ruralcat, que com cada any es dóna el servei i s’incrementa el
número d’usuaris que l’utilitzen i la consulten. En l’eina de d’agricultura
contem amb 1399 usuaris i en jardineria 150. S’ha enviat 15.174
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