l’oficina del Regant de Ruralcat queda palesa la importància pels
usuaris d’aquest servei. S’han rebut més de 9.300 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, s’ha participat activament en el disseny i
programació de l’estand de l’Illa del reg a la Fira de Sant Miquel.
La fitxa tècnica editada enguany ha estat la FT 58:
manteniment d’instal·lacions de reg per aspersió en
cobertura total (I). Preparació per les gelades.
S’afegeix als recursos didàctics de l’escola un vídeo
elaborat amb alumnes de l’Escola en que es mostra la instal·lació d’un
reg localitzat enterrat. Està ubicat al canal you tube de l’EA.
https://www.youtube.com/watch?v=zuk1QzMXGAo

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.

MEMÒRIA RESUM DE L’OFICINA DEL REGANT 2015
Aquest 2015 en formació han passat 338 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 per a
professors que ha comptat amb professors d’EA i d’IES que cursen
cicles agraris i que ha estat acreditat pel Departament d’Ensenyament
als professors assistents.
La formació específica per a tècnics s’ha concretat amb un curs
pràctic d’instal·lacions de reg i en seminaris i en específics del
Simulador de reg.
En formació també destaca el primer curs
per a Comunitats de Regants i que vol
emplenar un espai de formació anual cap a
les Comunitats i cap a ACATCOR que te la
seva seu a l’OdR-EA Tàrrega.
Cal replantejar el curs d’emprenedors
en reg que al final s’ha acabat per manca
d’interès general dels assistents.
Les Jornades organitzades per l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega
han comptat amb 1.080 assistents, els seminaris 19 persones i les
visites tècniques 100 persones, això suposa un total de 1.199
persones assistents entre 21 activitats de transferència
tecnològica.

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 2015 s’han resolt 114 consultes de les quals al
voltant del 50% tenen relació amb la recomanació de reg.
OFICINA DEL REGANT – EA TÀRREGA
Av. de Tarragona s/n
25300 – Tàrrega
973 310 715 - reg@rucalcat.net

S’ha innovat a la fira de Lleida en l’espai de l’Illa del reg amb dues
jornades “Espai de transferència tecnològica en reg (I) i (II)”
que ha possibilitat en un format curt i directe les aportacions de 20
experts procedents d’empreses publiques, privades i de la universitat.
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 dels cultius se Soja, Festuc i doble collita i
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l’explicació dels motors del Segarra Garrigues. S’ha programat un curs
de reg per a regants de la zona de Verdú.
Ja es disposa del Simulador de reg (IES) promogut entre a través
d’un LIFE entre Eurecat, l’IRTA i el DARP amb l’OdR. Aquest projecte
LIFE ha finalitzat l’Octubre del 2015.
L’activitat de transferència del simulador ha
anat a càrrec de l’OdR que ha organitzat la
formació per a 174 estudiants procedents
d’escoles agràries, universitats i els regants.
La difusió del LIFE s’ha concretat amb
publicacions de tríptics nous
“simulador de reg a l’abast
del regant” en català, castellà i anglès, notícies i
presència als mitjans que sumem més de 50 actuacions
des del 2012 al 2015 i amb un dossier final (Laymans)
d’explicació del projecte.

període que va des de 1 de gener de 2016 fins 31 de desembre
de 2017. Hi han participat 55 Comunitats de Regants amb un
total de 83 punts de subministrament i una previsió de consum anual
de 13 milions de kWh. Els resultats de la subhasta han esta molt
positius obtenint-se una rebaixa mitjana en els preus de l’energia
del 6%. Això suposa un estalvi per als propers 2 anys de 120.000
euros.
A través del DARP i amb la participació activa d’Infraestructures
s’han assessorat 34 comunitats de regants durant el període
2013 – 2015. Les propostes de millora de contractació i gestió han
possibilitat un estalvi de 255.049,94 € (IVA no inclòs) el que significa
un 37 % 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
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1166
1059
855
956
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249
387
197
l’eina
de
d’agricultura
contem amb 1252 usuaris
i en jardineria 147. S’ha
enviat 14.604 missatges
sms i 18.923 correus electrònics.
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Arrel del conveni signat entre el
DARP i FITO i amb l’OdR – EA
Tàrrega s’ha iniciat un estudi pràctic
amb proves de diferents marcs
d’aspersió per conèixer la idoneïtat
dels marcs d’aspersió i la pressió de
treball. Això servei de base per a fer
un estudi més precís l’any 2016.
També es pretén participar activament
en la creació de coneixement i d’aquesta manera promoure aspectes
pràctics entre els estudiants de les escoles.
També s’ha recolzat les Comunitats de Regants en assessorament,
transferència i formació conjuntament amb ACATCOR. Amb un
participació molt activa de l’OdR s’ha visualitzat l’acció de l’OdR,
d’ACATCOR i dels projecte LIFE a l’estand de l’Illa del reg durant la
Fira de Sant Miquel.
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
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S’ha editat un nou tríptic “com millorar la
teva programació de reg” que dona a
conèixer els diferents serveis que es donen
des de l’OdR per programar el reg i
promoure un ús eficient de l’aigua.
Aquest tríptic ha
generat
164
descàrregues de l’espai WEB.
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 nou publicacions,
amb una gran acceptació del sector. També
amb les visites a l’espai Web de
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