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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
El càlcul d'indicadors mediambientals permet millorar la sostenibilitat i l'eficiència
productiva

Un dels principals reptes als quals s'enfronta la humanitat en les properes dècades és
equilibrar l'increment de demanda d'aliments amb la sostenibilitat ambiental del planeta.
eFoodPrint ha desenvolupat per al Consell Català de la Producció Integrada un estudi pioner
per avaluar diferents indicadors de sostenibilitat i d'eficiència productiva d'una mostra
representativa d'explotacions de producció integrada a Catalunya.... Llegir més...
PREGUNTA FREQÜENT? Es poden cedir els drets d’ús de l’aigua de reg d’una finca de
regadiu a una altra finca de reg del mateix regadiu ?

La resposta es que si. Aquest supòsit està regulat al punt 5 de l’article 343 del reglament del
Domini Públic Hidràulic (RDPH).En aquest sentit hem de considerar que aquests acords de
cessió de drets entre usuaris regants, han de ser subscrits entre usuaris pertanyents a una
mateixa Comunitat,i aquesta ha d’haver estat constituïda d’acord al’article 81 del Text refós
de la Llei d’Aigües (TRLA), per tant, inclourà gairebé a totes les comunitats. Tanmateix
aquests acords han d’estar assolits en relació a la utilització del’aigua assignada a cadascun
d’ells com a membres de la Comunitat concessionària. Quan es donen aquests supòsits, es
consideren els pactes de cessió com a actes interns, sempre i quant no s’hi oposin les
Ordenances i Reglaments de la pròpia Comunitati, per tant, no estaran subjectes al que
estableix al respecte de les cessions amb caràcter general el TRLA i el RDPH.
Carles Gabernet i Foix. Infraestructures.cat
Cas pràctic de fertirrigació

Aquest any l’Oficina del Regant (OdR) us proposa un exercici de fertirrigació mensual que es
va publicant al Butlletí de l’Oficina durant la campanya de reg. Cada butlletí es planteja un
exemple real i es dóna una recomanació sobre la fertirrigació que s’ha d’anar aplicant en cada
període. A cada número trobeu l’activitat a desenvolupar durant el mes i al butlletí del mes
següent, se us facilita la recomanació dels tècnics. Aquest mes teniu la resolució del mes de
maig i l'exemple pel pròxim butlletí. Llegir més....
Us animem a participar-hi i a enviar-nos qualsevol dubte que tingueu a la bústia de l’OdR:
reg@ruralcat.net

Agenda d'activitats
Dies del reg. Visita a camps amb conreus alternatius en regadiu: fava, soja i blat
híbrid

El proper 14 de juny des de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura i l’Oficina de
regant s'ha organitzat un visita tècnica per conèixer les possibilitats d’altres conreus, nous
o menys implantats, i en mostrar les possibilitats de la seva integració en una planificació de
doble collita.
Aquesta visita a explotacions de soja, fava i blat híbrid de la zona de Ribelles i Barbens té com
objectiu que els empresaris puguin conèixer la feina feta per diferents empreses i institucions
per a buscar alternatives als conreus tradicionals incrementant la rendibilitat de les
explotacions agràries.
Dies del Reg al Segarra Garrigues: Experiències en cultius de doble collita
El cultiu del favó, de la colza de sembra tardana i del blat van ser els protagonistes d’una
jornada tècnica de reg que va tenir lloc el 17 de maig passat a Cubells. Els ponents de la
jornada van explicar la gestió de l'explotació extensiva de regadiu sota la consideració de la
doble collita, que consisteix en la sembra de cultius d'hivern que admetin una sembra tardana
i una recol·leció primerenca per poder encabir el panís o el gira-sol com a cultiu d'estiu.
Dies del reg a Bell-lloc
Una quarantena de regants del Canal d’Urgell mostren el seu interès per les instal•lacions de
reg a pressió i per la modernització del regadiu en una jornada celebrada a Bell•lloc d’Urgell el
passat 19 de maig. Aquesta jornada de formació s’emmarca en el procés de modernització
que està impulsant la Col•lectivitat de Regants nº 16 dels Canals d’Urgell. Des de l’Oficina del
regantdel DARP – EA Tàrrega i amb la col•laboració de Xavier Guixà d’Infraestructures.cat, es
varen explicar les principals característiques dels diversos sistemes de de reg a pressió per a
conreus extensius, principalment, reg per aspersió en cobertura, reg per degoteig i pivots.
Visita tècnica "Bombament solar i reg a baixa pressió" a Burgos i Valladolid
Els dies 24 i 25 de maig es va realitzar una visita tècnica a Burgos i Valladolid sobre
bombament solar i regs a baixa pressió a la qual es van inscriure principalment professionals
de les comunitats de regants, enginyeries i empreses del sector del regadiu.
Aquesta visita va sorgir arran de l’interès despertat durant la jornada sobre bombament solar
que va tenir lloc el mes de febrer a l’EA Tàrrega- Oficina del Regant. L’objectiu de poder veure
la implementació en camp i intercanviar opinions i experiències amb empreses, centres
d’investigació i regants capdavanters en aquestes tecnologies s’ha complert en aquesta visita
tècnica, que ha estat molt ben valorada pels assistents.
Jornada del Dia Mundial del Medi Ambient. Indicadors ambientals: La petjada

hídrica.
Aprofitant la celebració el dia 5 de juny del dia Mundial del Medi Ambient i donat que cada cop
hi ha més consciencia social respecte a la necessitat que totes les activitats productives,
també la producció agrícola, siguin respectuoses amb el medi ambient, l’EA de Tàrrega –
Oficina del Regant ha organitzat una jornada sobre els indicadors ambientals, focalitzada en
aquest cas en la petjada hídrica. En la jornada es va parlar de la importància dels indicadors
ambientals per al coneixement de l’impacte d’un producte, remarcant-ne però que no ens
podem quedar en l’obtenció d’un valor absolut d’un indicador, sinó que cal valorar un perfil
d’indicadors i proposar actuacions de millora que ajudin a minimitzar-los i sobretot fer el
seguiment de l’evolució i efectivitat d’aquestes actuacions. A més, és necessari que aquests
índex s’interpretin sempre dins d’un context determinat, fent una Anàlisi del Cicle de Vida del
producte, atenent a tota la seva cadena productiva i tenint en compte la seva ubicació
geogràfica, climatologia, tècniques de reg, etc. Finalment es va destacar que comença a
haver-hi empreses que veuen com una oportunitat el fet de treballen de forma sostenible,
tant com a millora de la imatge corporativa com d’eficiència i per tant ho publiciten en els
seus envasos, fet que els clients perceben com un valor afegit que pot fer decantar la seva
compra. Tot i això, encara hi ha molt camí per recórrer.
Validació de dades teletransportades en camp. Aplicacions agrícoles i
hidrogeològiques
El passat 3 de juny es va celebrar la jornada de Validació de dades teletransportades en
camp. Aquesta jornada es va organitzar a l'Institut Cartogràfic de Catalunya a Barcelona. La
jornada va complir amb l'objectiu de mostrar quin tipus de mesures poden proporcionar els
satel.lits que actualment mesuren diferents paràmetres de la Zona No Saturada del sòl (ZNS).
I quines validacions a camp s'han de realitzar d'aquestes mesures indirectes que poden ser
des de l’estat hídric del sòl fins el percentatge de coberta vegetal que hi ha en la superfície del
sòl. Aquesta jornada iniciativa de LabFerrer, IsardSAT i REC, i amb la col.laboració de l'Oficina
del Regant- EA de Tàrrega, l'ICGC i CREAF va comptar amb un gran nombre d'assistents amb
una bona valoració de la iniciativa..
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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.

