
Pla d’acció per a la millora de l’eficiència del 

reg al Baix Ter 2016 

 
Francesc Camps 

Joan Bonany 

Marc Jabardo 

Mas Badia, 1 de juny 2016 

http://medacc-life.eu/ca
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


El regadiu del Baix Ter. Àmbit  

 

CCRR de la presa de Colomers 

CCRR del Molí de Pals 

CCRR de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls, Colomers i Jafre 

CCRR de la Sèquia Vinyals 

±800 pous agrícoles 
actius  

165 km2 
± 55% CCRR 



El regadiu del Baix Ter. Cultius 
 

30,2 % BLAT DE MORO 

19,1 % CEREALS 

12,2 % ALFALS 

12,0 % FRUITERS 

8,8 % ARRÒS 

6,0 % POLLANCRES 

1,6 % OLEAGINOSES 

1,2 % VIVER 

0,8 % HORTA 

8,0 % ALTRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabal natural del riu Ter a  l’entrada de Sau 
Nivell d’embassaments de Sau i Susqueda 

• Comunitat d’usuaris d’Aigua 

 Àmbit: 39 termes municipals 

 Integra usuaris individuals i 
col·lectius, tan d’aigües 
superficials com subterrànies 

 1233 titulars de drets d’aigua 

 42 administracions locals 

 4 comunitats de regants 

 1187 titulars privats  

 Reconeixement: maig 2015 

Inventari de pous                Nivells piezomètrics     Concentració de clorurs 

Decret 188/2010 d’aprovació del Pla de Conca 

del Districte Fluvial de Catalunya 

El regadiu del Baix Ter. Àmbit  
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Diari de Girona, 31 de maig de 2016 

 



Millora de l’eficiència i estalvi d’aigua en 
l’agricultura del Baix Ter 
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Millora de la gestió de les masses d’aigua 
  Creació de Comunitats d’Usuaris d’Aigua 
  
 
Millora de la gestió de l’aigua col·lectiva. 

Impuls a les Comunitats de Regants 
 
 
Millora de les infraestructures   

Modernització de regadius 
 
 
Millora de la distribució d’aigua dins la parcel·la   

Transformació a regs localitzats 



Projectes i execució de modernització de regadius.  

 

 28 M€  



Pla per l’eficiència i la sostenibilitat del reg  
al Baix Ter (2012-2015)  
 Caracterització de la xarxa de reg.  

 Caracterització de les pressions de la xarxa. Manòmetres. 
 

Viabilitat de la transformació a sistemes de reg més eficients.  
 Cultius extensius sembrats en línia passar del reg a regues a reg per 

degoteig superficial. 
 En conreus fructícoles, passar de regs per canaletes a reg per degoteig 

 

Prospecció de nou material per millorar l’eficiència de reg. 

 
Monitorització de l’aigua al sòl.  

 Fruiters 
 Conreus herbacis  

 Determinació de zones homogènies (en funció de 
la CRAD)  

 Instal·lació dels sensors 
 Recomanacions setmanals de reg  

 
Sistema d’avisos de reg. 

 Fulls informatius de reg 
 Recomanacions de reg 

 
 

 

Comunitat de 

Regants de la 

presa de Colomers 

 

Comunitat de 

Regants de Sant 

Julià de Ramis, 

Cervià de Ter, Sant 

Jordi Desvalls, 

Colomers i Jafre 

 

Comunitat de 

Regants del Molí 

de Pals 



Viabilitat de la transformació a sistemes de reg 
més eficients.  

 

• Reg localizat: 
 Eficiència hídrica: 

 Augment de producció per unitat de volum d’aigua 

 Ajustament de la dosi d’aigua. Ni més ni menys.  

 Eficiència agronòmica: 
 Fertirrigació. Estalvi de fertilitzants 

 Estalvi d’aigua 

 Estalvi de mà d’obra 

 Increment de producció 

 Eficiència energètica:  
 Material amb capacitat per a treballar a més baixa pressió, i per tant, 

amb menys pèrdua de càrrega, mantenint la uniformitat del sistema 
de reg.  

 Molt vinculat al disseny de la instal·lació i al maneig de la mateixa. 

 

• Requeriments :  pressió (0.8-1.5 Kg/cm2) 
 

 

 



Viabilitat de la transformació a sistemes de reg 
més eficients. Blat de moro. 

  Aigua de reg  Eficiència  

(m
3 

/Ha)  (Kg gra/m3)  

Any Localitzat  Regues  Localitzat  Regues  

2014 1.850 3.090 8,6 4,5 

2012 2.200 4.900 5,8 2,8 



Viabilitat de la transformació a sistemes de reg més eficients. 
Fruiters 
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Indicadors de quan cal regar. Els sensors 

Sempre ha existit la necessitat de conèixer la  

disponibilitat / requeriments d’aigua que té un cultiu.  

►Mesures a la planta: permeten conèixer l’estat hídric de la planta 

mesurant els potencials de fulla. Es un procediment complex i tècnic, 

cada cop més restringit a laboratori. 

►Mesures al sòl: Instal·lant sensors al sòl per tal de saber l’aigua 

disponible. Els tensiòmetres o les sondes FDR, ens són exemples. 

►Mesures ambientals: Les estacions meteorològiques repartides 

pel territori en aporten una lectura indirecta de les necessitats hídriques 

del cultiu en funció de “l’ambient”. 

Temperatura 

Humitat 

Radiació Neta 

Vel. Vent 



 Elevades pluviometries hivernals 

 Sòls al·luvials de qualitat i 

profunds, amb CRAD elevades 

 Ocasionalment nivells freàtics 

“penjats” 

 Sòls problemàtics 

 

 

 

 

Seguiment de l’aigua al sòl per 

mitjà de les sondes d’humitat 

 

 

Recomanacions de reg als 

agricultors 

Sistema de recomanació de reg basat en la 
monitorització, a baix cost, de l’aigua al sòl. 



Sensors: FDR (sensors de domini de freqüència) 
Gran precisió en la mesura del contingut relatiu d’aigua al sòl. 

Fàcil d’instal·lar i pràctic 

Resposta molt ràpida a petits canvis hídrics del sòl 

Molt baix consum 



Loggers 

• Funcionament robust en condicions de camp 
• Bateries 
• Diferents tipus de sensors 
• Diferents topologies de xarxes 
• Experiència 

– Decagon 
– I-metos 
– INOLVE 
– MODPOW 

 
DECAGON IMETOS 
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Informació 

1 

2 

4 

3 

DOSI DE REG 

CORRECTES: EVITAR 

DRENATGES 

FREQÜÈNCIA DIARIA 

PERMET ESTAR A LA 

ZONA CONFORT 

DETECCIÓ DE 

FALLADES DEL 

SISTEMA DE REG 

PATRÒ EN 

ESCALA: 

EXTRACCIONS 



Exemples de diagnòstic de reg 

1 

REG ALTA 

FREQÜÈNCIA 

4 REGS DIARIS 

2 

127 m3/Ha i 

setmana 

3 

PLUGES 



Exemples de diagnòstic de reg 

1 

1 REG CADA 2 

DIES 

150 m3/Ha  

2 

DRENATGE PROFUND 

3 

4 

222 m3/Ha i 

setmana  

PLUGES 

24-08-2013: 36,6 mm 

27-08-2013:   0.8 mm 

CANVI DE DOSI DE REG 

1 REG CADA 2 DIES 

70 m3/Ha 



Exemples de diagnòstic de reg 

1 

1 REG CADA 3-4 DIES 

132 m3/Ha 

2 

DRENATGE PROFUND 

52 m3/Ha 



Exemples de diagnòstic de reg 

1 

1 REG CADA 3 DIES 

2 

INSUFICIENT PRESIÓ 

52 m3/Ha 

6 m3/Ha 



Petjada hídrica dels productes agroalimentaris 

1 kg Blat de moro 900 l 

1 u Poma 70 l 

1 kg Pa 1,3 m3 

1 l Vi 0,12 m3 

1 l Cafè 3000 m3 

1 kg pollastre 3,9 m3 

1 kg porc 4,8 m3 

1 kg  vedella 15,5 m3 

5.817 litres/dia/persona 
 
1.500 m2 de Superfície Agrària Útil per persona  

Catalunya és deficitària en la producció d’aliments. 



Recomanacions de reg al Baix Ter.  
GIROREG EXTENSIUS 
 

Inici: principis de maig   
 Fi: mitjans setembre 
 Transmissió per correu electrònic 
Periodicitat: setmanal  
 Dia d’elaboració: dilluns  
Sumari: 

Previsió de les necessitats d’aigua del blat de moro per la 
setmana. 
 Segons Tipus CRAD: Alta i mitjana 
 Segons tipus REG: Regues i localitzat 

Esgotament de la reserva fàcilment utilitzable del sòl per 
determinar el primer reg. 

Gràfics de variació de l’aigua al sòl en finques pilot. 
Pluja efectiva (Pe) 
Esgotament de la reserva fàcilment utilitzable del sòl per 

determinar el primer reg 
Gràfics de variació de l’aigua al sòl en finques pilot 

 

 



Recomanacions de reg al Baix Ter.  
GIROREG EXTENSIUS 
 



Funcionament 

GPRS

GPRS

GPRS

SERVIDOR
DECAGON

SERVIDOR
IRTA

DATALOGGER

SENSORS

ORDENADOR
USUARI FINAL

INFORME 
E-MAIL

LOGGER 

Servidor Decagon 

Servidor Fieldclimate 

Servidor Inolve 

Servidor ModPow 



Xarxa de punts de control 

28 estacions 

34 punts de control 

15 DECAGON 

10 INOLVE-Fliwerpro 

  7 Imetos 

  2 Modpow   



b).- Recomanacions de reg 2014 al Baix Ter. GIROREG 
FRUITERS 
 



Exemple a Aquafruit 
 





Recomanació de 
regs per a la 

parcel·la amb 
sensors 

Aquafruit 

(Balanç hídric 
corregit amb 

valors sensors) 

Previsió climàtica 

(7 dies) 

Dades parcel·la 

• Decagon 

• Inolve 

• Fieldclimate 

• Modpow 

Assessorament de reg en fruiters 

Recomanació de 
regs genèrica 

http://www.progres-spain.com/imatges_comunes/agronic4000.jpg




Assessorament de reg en fruiters: informació al 
programador de reg 



Actuacions  previstes 2016. Blat de moro. 
 

Elaboració, confecció i distribució setmanal de les 

recomanacions de reg en blat de moro al Baix Ter. Difusió als  

agricultors. 

 

Comparació de l’eficiència del reg en blat de moro en dues 

parcel·les: una seguint la metodologia GIROREG i l’altra 

convencional. 

 

Difusió del reg localitzat en blat de moro. Seguiment de 

parcel·les d’agricultors. 
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Actuacions 2016. Blat de moro. 
 

1 

Comparació de l’eficiència del reg en blat de moro en dues 

parcel·les: una seguint la metodologia GIROREG i l’altra 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’Ullà.  

 



Valoració de l’eficiència de les varietats de 

blat de moro més tolerants a l’estrès hídric.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Podem fer blat de moro en condicions de poca 

disponibilitat d’aigua?. Son una alternativa real ?.  

Actuacions  previstes 2016. Blat de moro. 
 

P0725Y 
SY Hydro 
POBOA YG 
 
DKC6903 (T) 
PR31Y43 (T)  

Pioneer 
Syngenta 
Fitó 
 
Dekalb 
Pioneer  



Estalvi d’aigua en el cultiu de l’arròs 

 

 

 

 

 

 

 Introduir la sembra enterrada en el conreu 

Avantatges i inconvenients deI reg per degoteig 

Valorar l’ interès del reg intermitent 

Mesura d’As i Cd en l’arròs en els diferents 

sistemes de cultiu. Entrada en vigor del 

reglament CE 1006/2015 que regula el 

contingut màxim d’As inorgànic en arròs. 

Actuacions  previstes 2016. Arròs. 



Actuacions  previstes 2016.  Fruiters.  
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Programació de reg en fruiters. 

 
Recomanacions diàries dirigides als tècnics. 

Recomanacions setmanals als agricultors 

Baixar més el cost de les instal·lacions de 

mesura d’aigua al sòl. 

Augmentar el nombre de finques 

instrumentades amb sensors FDR HS10. 

Augmentar el nombre de programadors de 

reg al sistema expert. 
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Actuacions 2016. Fruiters. Pomera 
 

1 

Comparació de l’eficiència del reg en pomera Golden. Una 

parcel·la seguint la metodologia GIROREG i el criteris del propi 

agricultor. Ambdues en reg localitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pere 

 



Actuacions  previstes 2016.  Baix Ter. 
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Desenvolupament d’una xarxa de comunicació en l’àmbit rural del Baix 

Ter basada en la tecnologia LoRaWAN per fer efectiu l’internet a les coses 

en la gestió agrícola a l’àmbit rural del Baix Ter. 

 

Millora i optimització del sistema expert Aquafruit, introducció 

d’aplicacions GIS i desenvolupament de les aplicacions de recomanació de 

regs pels principals cultius al Baix Ter a través d’un portal web i una 

aplicació app. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla pilot de pressurització a dues 

canonades secundaries (CCRR Presa 

de Colomers i CCRR Molí de Pals) per 

implementar el reg per degoteig. 

 

Gestió col·lectiva del reg a les dues 

canonades secundaries. 



40 

Gràcies ! 


