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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.

Butlletins anteriors

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
L’Estalvi d'aigua en el conreu de l'arròs mitjançant tècniques agronòmiques
innovadores
La baixa eficiència en l'ús de l'aigua de reg que té tradicionalment el conreu de l'arròs, és un
handicap important en el marc de la gestió de l'aigua de les comunitats de regants que tenen
limitades les seves dotacions d'aigua. S'han realitzat diversos assajos demostratius per
quantificar la reducció del consum d'aigua de reg que representen la introducció de tres
tècniques de conreu innovadores que comporten un estalvi d'aigua en els arrossars. Aquests
assajos són duts a terme per l'IRTA Mas Badia, ADV Arròs de Pals, Universitat de Girona i
IRTA i, impulsats, per les comunitats de regants del Molí de Pals i la del Marge Dret del Delta
de l'Ebre, amb el suport del DARP i el FEDER, i la col.laboració de REGABER.. Llegir més...

PREGUNTA FREQÜENT?
Procediment per a la concessió i legalització de pous, davant els Òrgans de Conca
Ens podem trobar amb una extensa casuística a l'hora d'afrontar aquest tema, però donat
l'espai de que disposem, hem de fer un esforç de síntesis, que només ens permetrà parlar del
cas més freqüent que s'acostuma donar.... Llegir més...

Agenda d'activitats

Cas pràctic de fertirrigació
Aquest any l’Oficina del Regant (OdR) us proposa un exercici de fertirrigació mensual que
s’anirà publicant al Butlletí de l’oficina durant la campanya de reg. La idea és plantejar un
exemple real i donar-vos recomanacions sobre la fertirrigació que s’ha d’anar aplicant en cada
període. A cada número es plantejarà l’activitat a desenvolupar durant aquell mes i al butlletí
del mes següent, se us facilitarà la recomanació dels tècnics. Aquest mes teniu la resolució del
mes d'abril i pel pròxim butlletí.
Us animem a participar-hi i a enviar-nos qualsevol dubte que tingueu a la bústia de l’OdR:
reg@ruralcat.net

Comença la fase de retorn del procés participatiu per a la gestió de l'aigua a
Catalunya
L'any 2013 es va iniciar la revisió del Pla de Gestió de la Conca Fluvial de Catalunya. L'any
2014 va començar la fase de diagnòstic del procés participatiu vinculat a la revisió del Pla. Al
llarg del 2015 es van fer tallers de la fase de mesures on hi va participar 200 persones de 70
entitats, empreses i administracions. Ara s'enceta la fase de retorn en diferents sessions..
llegir més.

Dies del Reg al Segarra Garrigues: Experiències en cultius de doble collita
El proper 17 de maig està previst que es realitzi una jornada tècnica organitzat per l’Oficina
del Regant i Aigües Segarra Garrigues i amb col·laboració de l’Ajuntament de Cubells i la
Comunitat de Regants del Segarra Garrigues amb l’objectiu d'exposar diferents casos de
parcel·les on s’hi ha implantat un doble cultiu com ara blat/gira-sol, colza/panís i favó/panís,
per tot seguit visitar-ne alguna on en l’actualitat hi podem trobar cereals d’hivern.
Dies del Reg a Bell-lloc
El proper 19 de maig està previst que es realitzi una jornada tècnica organitzat per l’Oficina
del Regant, els Canals d'Urgell i la Col.lectivitat de Bell-lloc i amb col·laboració de
l’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell i Infraestructures.cat amb l’objectiu d'exposar coneixements
bàsics sobre els sistemes d'instal.lacions de reg, des del filtratge a l'emissor, i resoldre dubtes
als regants sobre aspectes del dia a dia de la seva explotació.
Visita tècnica "Bombament solar i reg a baixa pressió" a Burgos i Valladolid
Els propers dies 24 i 25 de maig està prevista una visita tècnica a Burgos i Valladolid per
conèixer les instal.lacions de reg on s'ha implementat bombament solar. Aquesta visita
organitzada per l'Oficina del Regant conjuntament amb Infraestructures i la Comunitat
General de Regants del Canal de Aragó i Catalunya és una oportunitat per veure in situ
instal.lacions en ús. Aquesta activitat també es complementa amb una visita per conèixer la
tecnologia del reg per aspersió a baixa pressió. Per a més informació us podeu adreçar a
l'Oficina del Regant-EA Tàrrega (973 310 715)
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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.

