Si no pot veure correctament aquest butlletí, visiti aquí

Butlletí 11 . Abril 2016
Sumari
1. Recomanacions de reg
setmanals

Recomanacions de reg setmanals
Recomanacions Lleida
Recomanacions Tarragona

2. Notícies
Recomanacions Terres de l'Ebre
3. Article destacat
Recomanacions Girona
4. Agenda d'activitats
Fitxa tècnica 12 - Eina de
recomanacions de reg en
jardineria

Fitxa tècnica 43 - Capçal de
fertirrigació

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.

Dossier tècnic 65 Fertirrigació
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
Calcular la dosi de reg en jardineria. Eina de recomanacions de reg en jardineria a
Ruralcat
Una eina àgil i senzilla que pot calcular les necessitats hídriques setmanals de les gespes,
utilitzant dades diàries facilitades per la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC).
Aquestes recomanacions són genèriques, ja que només consideren alguns dels
factorsprincipals implicats en el reg, per tant la decisió final resta en mans dels jardiners i dels
tècnics. ... Llegir més...
Introducció a la fertirrigació
Durant el 2016, des de l'Oficina del Regant, s'aniran programant i transferint diferents
activitats i informació en relació a la fertirrigació per a un millor coneixement d'aquesta
tècnica del cultiu. En aquest butlletí es presenta un petit article introductori de la Fertirrigació
i un primer cas pràctic per anar desenvolupant diferents aspectes durant tota la campanya de

reg...... Llegir més...
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.
Us animem a participar-hi i a enviar-nos qualsevol dubte que tingueu a la bústia de l’OdR:
reg@ruralcat.net
PREGUNTA FREQÜENT?
Un usuari es pot donar de baixa d’una Comunitat de Regants? Que hauria de
complir?
Atenent a l’articulat de la majoria d’Ordenances de comunitats de regants i a l’article 212.4
del Reglament del Domini Públic Hidràulic, quan un propietari sol•licita la baixa d’una
comunitat, només es pot atendre aquesta sol•licitud i resoldre la seva baixa per part de la
comunitat, si es compleixen dos condicions:
- Que el propietari faci renúncia expressa al seu dret a l’aprofitament davant la comunitat.
- Que estigui al corrent amb la comunitat de totes les obligacions que hagi contret (pagament
de deutes, obligacions de fer, etc.).
Si es compleixen aquestes dues condicions, la comunitat pot resoldre la baixa del propietari.
La baixa implica que la finca torna a ser de secà i sense cap dret adquirit pel que fa al
regadiu. Per tant, en el cas de que el propietari de la finca vulgui tornar a gaudir del regadiu,
haurà de fer front a tots els requisits, pagaments per amortitzacions d’obres, quotes, etc. com
si fos uns finca de secà que entra de bell nou en el regadiu..

Agenda d'activitats
Jornada tècnica a la 144ª Fira de Sant Josep: Estratègies de reg dels cultius
principals a la zona durant la campanya
El passat 17 de març es va organitzar des de l'Oficina del Regant-EA Tàrrega conjuntament
amb col.laboradors del sector la present jornada dins el marc de la Fira de Sant Josep.
Aquesta jornada tenia com objectiu aportar el coneixement sobre les diferents estratègies de
reg, combinant el coneixement que aporten els centres d’investigació i les Universitats amb el
desenvolupat en les explotacions agrícoles. Va comptar amb la col.laboració de l'IRTA per
temes com l'ametller, l'hortícultura i en el reg en perspectives de canvi climàtic. També va
comptar amb la Universitat de Lleida en planificació del reg en cultius extensius. A nivell
empreses o cooperatives es va comptar amb la col.laboració d'Arboreto - Crisol i la
Cooperativa d'Ivars. Aquesta jornada va comptar amb la presència d'unes 80 persones amb
una molt bona valoració.
IV Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya a Valls
El passat 1 d'abril va tenir lloc la IV Trobada de Comunitats de Regants organitzada
conjuntament entre l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) i l'Oficina del
Regant-EA Tàrrega. Aquesta trobada té com objectiu compartir sinergies, problemàtiques i
inquietuds comunes entre els regants i comunitats de regants que la seva solució implica una
millora de la gestió del dia a dia. La jornada es va dividir en dues parts una primera part es va
exposar sistemes alternatius a l’energia elèctrica en el reg, com pot ser l’energia solar per
part de tècnics d'Infraestructures.cat, i d’aspectes financers que poden ser d’interès per la
pròpia gestió i funcionament de les comunitats de regants. En una segona part es va realitzar
la 4ª Assemblea d’ACATCOR on es van exposar les actuacions portades a terme des
d’ACATCOR durant l’any 2015 i les que es tenen previstes de fer al llarg del 2016.
Aquesta jornada va ser inaugurada per la honorable Sra. Meritxell Serret, Consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Va comptar amb la presència de més de 150
particpants de comunitats de regants de tot Catalunya.
Celebració del Consell Directiu de l'Oficina del Regant
El 17 de març va tenir lloc el Consell Directiu de l'OdR a la Sala de reunions de la Fira de
Mollerussa amb els representants del DARP, IRTA i Infraestructures.cat. Es va explicar la
memòria d'activitats de l'any 2015 i les actuacions previstes pel 2016, que es centraran en la
fertirrigació i la formació i actuacions adaptades als tècnics, sense deixar de banda les

activitats que l'OdR ha anat consolidant des de la seva creació.
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Si no vols seguir rebent el nostre butlletí , fes clic aquí

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.

