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Les Recomanacions de Reg Setmanals són les
necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a
partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa
Agrometeorològica de Catalunya referents a
plantacions adultes i per necessitats màximes
d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son
Recomanacions pels principals cultius de la zona i per
les estacions més representatives d’aquesta.

Recomanacions adaptades a zones
Recomanacions al Segarra Garrigues
Recomanacions a Algerri Balaguer
Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents
zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha)
pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú
de la zona d’Algerri Balaguer , i en el cas del Segarra
Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són
per plantacions adultes i per necessitats màximes
d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.

Destacat
La Bústia d'Assessorament de l'Oficina del Regant del DARP
Aquest servei es va consolidant any rere any com un suport a l'assessorament al regant en el
màxim d'aspectes necessaris en el dia a dia de l'activitat del reg. El major nombre de
consultes són de l'Eina de Recomanacions de reg però cada cop es reben més consultes sobre
temes legals i energètics en Comunitats de Regants... Llegir més...
La Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter actua a 39 municipis
La Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter ha de suposar un canvi en la tendència de com
s'ha gestionat l'aigua al territori, amb la incorporació i implicació dels usuaris en la presa de
decisions... Llegir més...

Agenda d'activitats

Convocatòria ajuts a comunitats de regants per millora i modernització de xarxes de
regadius, pels anys 2015, 2016, 2017 i 2018
S’ha publicat al DOGC (núm. 6947–01/09/2015) l’ORDRE ARP/270/2015, de 5 d'agost, per la
qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i
modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015,
2016, 2017 i 2018.
Curs d'instal.lacions de reg per a tècnics
L’objectiu del curs és conèixer a través d’un treball pràctic a l’aula i a camp la idoneïtat de les
instal·lacions i dels diversos components d’aquestes. Els destinataris són tècnics assessors i
persones interessades a adquirir coneixements pràctics per poder prendre decisions que
l’ajudin a la instauració o modernització del reg a la parcel·la. Aquest curs de 20 hores
s'iniciarà el 9 de novembre....
L'Illa del Reg a al Fira de Sant Miquel.- Jornades tècniques en l'Espai de
Transferència Tecnològica en Reg
En la propera edició de la Fira de Sant Miquel tornarà estar present l'Illa del Reg, un espai
temàtic dels regadius i de les Comunitats de regants de Catalunya. Aquest espai està
promogut i desenvolupat des del DARP.
En l'espai annex a l'illa del Reg, al Pavelló 4 de la Fira, els dies 24 i 25 de setembre es
realitzaran dues jornades tècniques anomenades Espai de transferència en reg on exposaran
en breu ponències, 22 representants d'empreses, centres d'investigació, universitats i
administració del sector del reg novetats i actuacions que s'estan portant a terme en aquest
sector.
Programes:
Espai de Transferència Tecnològica en reg (I).- Dijous 24 de setembre
Espai de Transferència Tecnològica en reg (II).- Divendres 25 de setembre
IES.- Simulador Reg expert.- Videos de formació i novetats
El projecte IES, acrònim de les sigles en anglès Irrigation Expert Simulator (Simulador de reg
Expert), és un projecte LIFE+ que es porta a terme amb la participació del centre tecnològic
Eurecat, l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentàries (IRTA) i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DAAM) mitjançant l’Oficina del Regant ubicada
a l’Escola Agrària de Tàrrega. Més informació al Butlletí núm. 4 de l'Oficina del Regant.
Actualment el projecte es troba dins la fase de transferència del projecte i formació als
usuaris, per aquest motiu s'han afegit millores en el propi simulador i s'han desenvolupat
vídeos formatius en castellà i anglès per a què els usuaris on-line puguin seguir correctament
l'entrada i simulació de casos.
Díes del Reg al Segarra Garrigues. Experiències en explotacions ecològiques
El passat 7 de setembre es va realitzar la visita a explotacions hortícoles ecològiques del
Segarra Garrigues. En aquesta edició es va visitar Horta de Cal Castella a Vilanova de l'Aguda,
Cal Peretó i el Francesc Solé a Tudela. L'objectiu és visitar parcel.les comercials de la mà dels
seus productors i intercanviar expieriències sobre producció, comercialització en temes de
producció ecològica. Van assistir una trentena de persones amb una valoració molt positiva.
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Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic
forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se,
accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte amb l'Oficina del Regant, a l'email reg@ruralcat.net.
Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest
missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com
destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció
no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment

prohibida.

