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Recomanacions de reg setmanals
Recomanacions Lleida
Recomanacions Tarragona
Recomanacions Terres de l'Ebre
Recomanacions Girona
Recomanacions Barcelona
Recomanacions Catalunya central

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.

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
SIMULAREG. El món virtual dels regants.
Simulareg és una eina disponible a internet i accessible a través de l’adreça www.ies-sim.com. L’eina permet
definir escenaris virtuals on experimentar amb les característiques dels escenaris i les estratègies de reg,
permetent la observació dels seus efectes i a la vegada provar qualsevol casuística sense cap tipus de risc
econòmic ni productiu abans de ser aplicada a la realitat.... Llegir més...
Memòria resum de l'Oficina del Regant 2016.
S'ha publicat la memòria resum de l'Oficina del Regant a l'espai de Ruralcat on s'informa de tota l'activitat
realitzada durant el 2016 d'una forma breu i resumida en suport al regant i a les comunitats de regants...

Llegir més...

Agenda d'activitats
Jornada Tècnica sobre la tecnologia i la gestió que modernitza l'ús de l'aigua al regadiu. Fira de
Sant Josep 2017
Aquest mes de març ha tingut lloc la Jornada Tècnica sobre la tecnologia i la gestió per modernitzar l'ús de
l'aigua de regadiu, organitzada per l'Oficina del Regant amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, els
Canals d'Urgell, Infraestructures i la Fira de Mollerussa.
Dies del Reg a Bell-lloc
El 30 de març i el 5 d’abril dins el conjunt de jornades que formen part dels Dies de Reg que es realitzen a
Bell-lloc, es va portar a terme ponències sobre els procediments de concentració parcel·laria i equipaments de
reg en parcel.la. Aquestes jornades, organitzades des de l’Oficina del Regant, conjuntament amb la
col·lectivitat de Bell-lloc, tenen com objectiu aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitza
per l’acompanyament dels regants de la col·lectivitat de Bell-lloc.
V Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya
El passat dia 6 d'abril va tenir lloc la cinquena trobada de Comunitats de Regants de Catalunya a Artès.
Aquesta trobada de Comunitats itinerant al territori, ja que cada any es celebra en un demarcació diferent, té
com objectiu ser un punt de reunió de les Comunitats de Regants de Catalunya per parlar de temes d'interès
comú. Dins de la Trobada de Comunitats de Regants també té lloc l'Assamblea General de l'Associació
Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR), en aquesta Assamblea es repasa les activitats
dutes a terme l'any anterior i s'aprova les línies de treball de la present campanya entre d'altres temes.
També és on s'aprova l'entrada de noves comunitats de regants a l'Associació, actualment hi ha 59
comunitats de regants associades a ACATCOR.

Jornada tècnica. Aigua, agricultura i Territori
El proper dia 12 de maig a Bellcaire d'Urgell, components i col.laboradors de l'Oficina del Regant participaran
en la jornada tècnica organitzada per Unió de Pagesos on es parlarà de diferents aspectes del reg a pressió i
la possibilitat de la doble collita entre d'altres aspectes.
Agenda de l'Aigua
L'Agència Catalana de l'Aigua ha obert un espai web de l'Agenda de l'Aigua coincidint amb el Dia Mundial de
l'Aigua. Aquest espai web té com a finalitat de poder oferir un espai virtual on poder difondre totes les
activitats que s’organitzen arreu del país al voltant del cicle 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.

