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 7.202 visites a l’espai de l’Oficina del Regant.
S’ha enviat 31 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 2016
Aquest 2017 en formació han passat 345 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 26ena edició i també l’increment de
formació a les escoles agràries de diferents paquets d’avaluació de reg
en instal·lacions de reg o, per exemple, de l’Eina de Recomanacions de
reg i del simulador de reg.
La formació específica per a tècnics s’ha concretat amb un curs
planificació del reg i la fertirrigació.

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 2016 s’han resolt 104 consultes de les quals al voltant del
50% tenen relació amb la recomanació de reg.
Les Jornades organitzades per l’Oficina del Reganthan comptat amb 621 assistents, els seminaris 64
visites tècniques 196 persones, això suposa un
persones assistents entre 19 activitats de
tecnològica.

OFICINA DEL REGANT – EA TÀRREGA
Av. de Tarragona s/n
25300 – Tàrrega
973 310 715 - reg@rucalcat.net

EA de Tàrrega
persones i les
total de 881
transferència

S’’han recolzat les Comunitats de Regants en assessorament i
transferència i formació conjuntament amb ACATCOR.
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 específiques. S’han visitat cultius com la fava, soja, gira-sol,
ordi híbrid, mongeta i dobles cultius.
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També s’ha generat coneixement donant suport a un projecte
promogut des d’ASG i Labferrer per observar el moviment de l’aigua al
sòl en reg localitzat enterrat.
Ha seguit el programa d’estudi de la
uniformitat de reg en diferents marcs
d’aspersió aquest any amb proves
d’uniformitat
al
recinte
de
l’Escola
tècnica
Superior
d’Enginyeria Agrària de Lleida

possibilitat un estalvi de 374.871,9 € (IVA no inclòs) el que significa un
23 % d’estalvi en la facturació elèctrica.
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 147. S’ha enviat 13.303
missatges sms i 23.846 correus electrònics.
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(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 es disposa de tecnologia en el
mercat per poder dissenyar xarxes de reg amb un pressió de 2
atm al broquet de l’aspersor en les nostres condicions.
Des de la UdL s’ha avaluat el funcionament de comportes
automàtiques per automatitzar el reg a tesa, aquestes comportes
cedides per l’empresa Rubicon s’han instal·lat a la sortida de la bassa
reguladora a la Comunitat de regants d’Arbeca i a l’interior de dues
parcel·les de panís i alfals i l’Oficina del Regant recollit part del
coneixement generat i s’ha explicat en una jornada tècnica.
Segueix vigent el conveni de col·laboració entre AFRUCAT i el
DARP signat a l’octubre del 2012 per utilitzar la 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
2016 fins 31 de desembre de 2017.
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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 realitzat un Butlletí de
l’oficina del Regant mensual, de març a novembre amb 8
publicacions. S’ha editat durant aquest període un exercici de
fertirrigació per a millorar-ne el coneixement.

A través del DARP i amb la participació activa d’Infraestructures
s’han assessorat 44 comunitats de regants durant el període
2013 – 2016. Les propostes de millora de contractació i gestió han
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