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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
Els motors del sistema Segarra-Garrigues. Projectes de cooperació vertical
En el Sistema Segarra-Garrigues, a les explotacions agràries que esdevenen de regadiu, se'ls
plantegen nombrosos interrogants a l'hora de decidir el tipus d'orientació productiva més
adequada, tant des de la vessant tècnica com de rendibilitat econòmica a la nova
situació. Llegir més...
L'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)
L’'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) és una corporació de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia, que es va constituir l'any 2014 amb 38 comunitats de
regants com a sòcies fundadores, les quals representen al voltant d'un 60% de la superfície
de regadiu de Catalunya. Actualment consta de 41 Comunitats de Regants incrementant a un
65% la superfície de regadiu de Catalunya.... Llegir més...

Agenda d'activitats
Resum activitats organitzades des de l’Oficina del Regant
El passat dia 13 de juliol es va realitzar una visita tècnica dins el marc dels Dies del reg al
Segarra Garrigues on es van anar a visitar productors del Segarra Garrigues que han
implantat experiències innovadores en la zona. En aquest cas es va visitar una explotació
d’alfals, una explotació de pomeres, una explotació de doble collita (blat i gira-sol) i una
explotació eucaliptus per aprofitament de biomassa. Aquestes visites tècniques tenen un gran
interès pels productors perquè els permet veure el cultiu i intercanviar opinions amb els
productors.
Pel 7 de setembre està previst la realització d’una altra visita tècnica dins el marc dels Dies
del reg al Segarra Garrigues en aquest cas a explotacions ecològiques. En aquesta visita, que
també es realitza anualment, es van a veure diferents productors ecològics per comentar
avantatges i inconvenients i novetats en les explotacions per a que serveixi d’eina de decisió
als regants.
També al mes de setembre, en el marc de la Fira de Sant Miquel, els dies 24 i 25 a la tarda es
realitzaran dues jornades tècniques anomenades “Espai de Transferència Tecnològica en Reg”
on 22 empreses, centres d’investigació i Universitat explicaran projectes o activitats de
recerca que estan portant a terme en el sector del Reg.
Curs de reg per a professors
Des de l’Escola Agrària de Tàrrega i l’Oficina del Regant s’ha organitzat una sessió formativa
de fertirrigació i simulació de reg dirigit al professorat que està impartint formació agrària de
les Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i pels
professors de cicles agraris del Departament d’Ensenyament. Aquesta edició ha comptat amb
la presència de 10 professors de tot Catalunya.
La Comunitat d’usuaris d’aigua al Baix Ter, una nova forma de gestió de l’aigua al
territori
La recent constitució de la Junta central d’usuaris d’aigua del Baix Ter ha de permetre
assentar les bases per a la millora de la gestió de l’aigua que permeti redreçar la problemàtica
de l’aqüífer del Baix Ter, qualificat en risc d’incompliment de la Directiva marc de l’Aigua.
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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.

