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1. OBJECTIUS 

Amb la realització de l’acció “Viatge tècnic d’intercanvi d’experiències als nous regadius de 

Valladolid i Navarra”, s’ha assolit plenament l’objectiu general: 

Acompanyar i donar suport als agricultors i agricultores, personal vinculat al sector 

agrari, en especial, als regants i futurs regants de la conca de Tremp i també als tècnics 

de les administracions públiques interessats en el desenvolupament local de la 

comarca, per tal d’adquirir nous coneixements i millorar les seves capacitats 

professionals, amb la finalitat de que el procés d’adaptació i modernització del regadiu 

sigui un bon revulsiu socioeconòmic per al Pallars Jussà. 

A més a més, també s’han assolit satisfactòriament els objectius específics:  

 Conèixer “in situ” els resultats i el funcionament de processos finalitzats en altres 

territoris pel que fa a la posada, modernització i ampliació de zones de reg. 

 Conèixer l’estructura organitzativa que gestiona els regadius de Navarra i Valladolid, el 

seu funcionament, i establir-hi contacte.  

 Visitar explotacions agrícoles en regadiu amb la implantació de nous cultius extensius 

per a consum humà. 

 Intercanviar impressions i punts de vista amb empreses agràries, personal tècnic i 

administracions públiques. 

 Transferir coneixements teòrics i pràctics i oferir eines i instruments que puguin ser 

d’utilitat per al regadiu de la Conca de Tremp.  

 Professionalitzar els pagesos i pageses de la Conca de Tremp per a una correcta 

planificació de les produccions agrícoles, fent un ús òptim i eficient del nou regadiu.  

 Difondre bones pràctiques agrícoles, iniciatives empresarials i associatives rellevants 

vinculades amb el sector primari i agroalimentari. 

 Acompanyar i donar suport als pagesos i pageses de la Conca de Tremp en el procés 

d’adaptació al nou regadiu, per tal que puguin aprofitar el màxim d’oportunitats que 

puguin sorgir amb aquest nou projecte de regadiu que ha de revitalitzar, dinamitzar i 

projectar la pagesia de la comarca. 

 Oferir espais d’intercanvi i debat i fomentar la cohesió social del teixit socioeconòmic 

vinculat amb el sector agrari: pagesos i empreses agràries de la Conca de Tremp, 

tècnics, polítics, entitats locals i sectorials.  

 Establir sinèrgies i aliances entre comunitats de regants del  territori visitat de Navarra 

i Valladolid. 
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2. DATES DE REALITZACIÓ 

El viatge estava programat per l’any 2017, però problemes d’ordre intern de la Comunitat de 

regants no ho van permetre. 

Al desembre de 2017 el SOC va aprovar la sol·licitud de canvi en el cronograma, que ha permès 

fer-lo del 5 al 9 de febrer de 2018. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES  

L’acció “Viatge tècnic d’intercanvi d’experiències als nous regadius de Valladolid i Navarra” ha 

consistit en el disseny, organització, coordinació, difusió, realització i avaluació d’un viatge 

tècnic d’intercanvi d’experiències a Valladolid i Navarra amb representants del sector agrari de 

la conca de Tremp i del Pallars Jussà.  

Per aconseguir-ho, s’han seguit les fases i la metodologia previstes, que a continuació es 

detallen: 

 Fase 1. DISSENY DEL PROGRAMA DEL VIATGE TÈCNIC I ESTABLIMENT DE CONTACTES  

Per al disseny del programa del viatge tècnic i identificació de les experiències a visitar a 

Valladolid i Navarra, s’ha dut a terme un treball de col·laboració entre la Flors Albert, de 

l’equip tècnic del Projecte Treball a les 7 comarques del Consell Comarcal del Pallars Jussà i la 

comunitat de regants i expectants de la conca de Tremp. 

Han ajudat a l’elaboració del programa de visites: l’Oficina del regant de la Generalitat de 

Catalunya, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, i l’Instituto Navarro 

de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). 

Per a l’organització de la logística del viatge s’ha treballat amb l’agència de viatges Pirineu 

emoció: companyia de transports, allotjaments, restaurants.  

Amb tota la informació validada i aprovada, s’ha procedit a la següent fase corresponent a la 

difusió i gestió de les inscripcions. 

Fase 2. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA DEL VIATGE TÈCNIC I SEGUIMENT DE LES INSCRIPCIONS  

Un cop tancat el programa de visites, la comunitat de regants s’ha encarregat de la seva 

difusió. 

Des de l’Epicentre s’han fet trucades telefòniques als pagesos per a informar-los de la 

realització del viatge i animar-los a prendre-hi part, resoldre dubtes i gestionar la inscripció.  

Inicialment estava previst fer una reunió informativa oberta a tothom, però s’ha descartat 

perquè s’ha considerat que amb la realització de trucades telefòniques ja s’aconseguia 

l’objectiu d’informar adequadament a tot el col·lectiu d’agents destinataris de l’acció.  

Fase 3. REALITZACIÓ DEL VIATGE TÈCNIC  

El viatge tècnic ha tingut lloc del 5 al 9 de febrer de 2018 i s’ha seguit el programa de visites 

acordat.  
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El viatge ha comptat amb una assistència de 21 persones. 

Fase 4. AVALUACIÓ DEL VIATGE TÈCNIC 

S’ha preparat un qüestionari individual per avaluar el viatge tècnic, tenint en compte diferents 

aspectes: el calendari de realització, la logística, la coordinació del viatge, les experiències 

visitades, el grau de transferència i aplicabilitat dels coneixements adquirits a les empreses 

agràries del Pallars Jussà, etc. així com també per conèixer l’opinió global dels participants en 

el viatge, i recollir interessos i demandes del sector, que puguin servir per a orientar futures 

noves accions  

Aquest qüestionari s’ha recollit l’últim dia de viatge. La informació recollida a través dels 

qüestionaris s’ha buidat en un informe d’avaluació. 

Fase 5. REDACCIÓ D’UN INFORME RESULTANT DEL VIATGE TÈCNIC  

S’ha redactat aquest  informe de les visites realitzades i reportatge gràfic. 

Fase 6. COORDINACIÓ I SEGUIMENT  

Al llarg de les diferents fases de l’acció, s’han fet reunions de seguiment entre la tècnic de 

suport del Projecte Treball a les 7 Comarques i la comunitat de regants. 

També s’ha mantingut contacte continu amb l’Oficina del regant de la Generalitat de 

Catalunya, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, i l’Instituto Navarro 

de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). 

I hi ha hagut una coordinació i contacte permanent entre la Flors Albert i  Pirineu emoció per a 

la correcta coordinació i logística del viatge. 

4. VALORACIÓ DE RESULTATS  

Un cop desenvolupada i executada l’acció s’han assolit plenament i satisfactòria els resultats 

previstos inicialment.  

Els resultats aconseguits són els següents: 

 Viatge tècnic realitzat amb 11 visites realitzades . 

 Assistència d’un nombre representatiu dels pagesos i pageses de la Conca de Tremp 

afectats pel projecte de modernització i ampliació del regadiu. 

 Coneixement de bones pràctiques agràries i agroalimentàries. 

 Transferència de coneixements, eines i estratègies que permetin una millora de les 

capacitats professionals dels agricultors del territori per adaptar-se amb èxit al nou 

regadiu. 

 Motivació i cohesió del teixit productiu agrícola de la Conca de Tremp. 

Els productes resultants de l’acció i que es són: 

 Programa de visites  

 Dossier informatiu amb reportatge fotogràfic 



 

5 

 

 Registre d’assistents al viatge 

 Informe dels resultats de valoració per part dels assistents  

En quant al nombre i perfil dels assistents al viatge tècnic d’intercanvi d’experiències, han 

assistit al viatge un total de 21 persones  

El perfil de les 21 persones assistents ha estat el següent: 

- 18 homes i 3 dones. 

- 1 és polític (vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que a més, és ramader), 3 

són personal tècnic representant d’empreses públiques (Oficina Comarcal del DAAM al Pallars 

Jussà, Consell Comarcal Pallars Jussà) i privades (arquitectura). La resta, 17 persones, són 

pagesos de la comarca. 

Pel que fa al nombre i tipus de visites realitzades, s’han fet un total de 11 visites d’intercanvi 

d’experiències, repartides al llarg dels 5 dies. 

Les valoracions obtingudes constaten l’elevat grau de satisfacció i d’acompliment amb les 

expectatives per part dels assistents en els diferents aspectes de l’acció, tant pel que fa als 

continguts treballats en el programa d’intercanvi com en la logística i organització del viatge.  

5. CONCLUSIÓ  

La realització de l’acció ha tingut uns resultats satisfactoris i s’han assolit els objectius 

previstos. La valoració que en fan els assistents al viatge permet corroborar que l’acció s’ha 

executat amb èxit. Les visites realitzades han permès tractar una àmplia diversitat de 

temàtiques relacionades amb el regadiu, que han donat un enfocament de continguts molt 

integral i holístic. Així, s’han pogut conèixer tipus de cultius i pràctiques agrícoles relacionades 

amb el regadiu (dobles collites, rotació de cultius, sistemes de producció agrària ecològica); 

s’han visitat infraestructures relacionades amb el regadiu i s’ha pogut conèixer el seu 

funcionament i consells per optimitzar-ne l’ús i la gestió (sistemes de reg, estacions de 

bombeig, basses de regulació, canonades, presa i experiències de modernització dels regadius 

els quals incorporen l’ús d’energia solar per el bombeig de l’aigua, del GPS per controlar el reg 

amb mitjans informàtics a través d’ordinadors i amb reg nocturn, cosa que permet aconseguir 

un important estalvi d’aigua); s’han pogut conèixer de primera mà les entitats que gestionen 

els regadius de Valladolid i del Canal de Navarra, amb les quals s’ha establert contacte i s’han 

iniciat gestions per a un possible intercanvi a la conca de Tremp en un futur pròxim.  
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6. INFORME DE LES VISITES REALITZADES EN EL MARC DEL VIATGE I REPORTATGE GRÀFIC 

 

a. PROGRAMA DE VISITES 

VIATGE TÈCNIC D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ALS NOUS REGADIUS DE 

VALLADOLID I NAVARRA 

 

DÍA 1. Dilluns 5 de febrer de 2018 

07.00 h Trobada a l’estació d’autobusos de Tremp  

 Sortida amb autocar des de Tremp. Lloc: Estació d’autobusos de Tremp.  

13.00 h Dinar a El Burgo de Osma (Soria). Restaurant Capitol.  

15.00 h Visita la finca La Rasa. De l’empresa Nufri de Mollerussa. Pomeres de muntanya 

17.00 h Visita a Bodegas Comenge. DO Ribera del Duero. Vi ecològic certificat.  

20.00 h Arribada a l’hotel. Lloc: Hotel Boutique Atrio Valladolid 

 Sopar lliure  

DÍA 2. Dimarts 6 de febrer de 2018 

09.00 h Desplaçament a la seu social AIMCRA 

09.30 h Visita a la seu d’AIMCRA (Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la 

 Remolacha Azucarera)  

11.00 h Visita al demostrador de Tordesillas 

13.00 h Visita al demostrador de Rueda 

15.00 h Dinar a Tordesillas. Restaurant Los Toreros 

17.00 h Visita a Quesos Cañarejal. Pollos 

20.00 h Arribada a l’hotel. Lloc: Hotel Boutique Atrio Valladolid 

 Sopar lliure  

DÍA 3. Dimecres 7 de febrer de 2018 

08.30 h Sortida de l’hotel 

 Desplaçament a Estella 

13.00 h Dinar a Estella (Navarra)  Asador Astarriaga  
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16.00 h Visita a BODEGAS NEKEAS. Añorbe  

19.00 h Arribada a Pamplona. Hotel Maisonnave  

 Sopar lliure 

DÍA 4. Dijous 8 de febrer de 2018  

08.45 h  Desplaçament a la seu social de l’empresa Aguacanal i CANASA a Artajona  

09.30 h Acollida a L’EMPRESA AGUACANAL I CANASA I PRESENTACIÓ  

 Ponents: Jesús Garcia (Aguacanal). Director tècnic de la 1a concessió . 

  Manuel Olmos. Gerent de AGUAS DE NAVARRA.  

    Concessionària de l’ampliació  

  Jesús Fernández. INTIA. Oficina tècnica de’explotació. 

12.00 h VISITA A NOVES ZONES DE REGADIU (zona Artajona) Ponents: Jesús Fernandez i 

 Joaquín Puig (d’INTIA),  

15.00 h Dinar a Artajona. Restaurant El Cerco  

16.30 h Continuació Visita noves zones de regadiu. 

19.00 h Arribada a l’Hotel Maisonnave 

 Sopar lliure 

DIA 5. Divendres 9 de febrer  de 2018 

08.30 h Sortida de l’hotel.  

 Desplaçament a Olite.  

09.30 h Visita a cultiu de llúpol, plantes aromàtiques i bodega ecològica. 

12.00 h Visita cooperativa Vega del Castillo.  

13.30 h. Sortida a  Tudela 

14.30 h.  Dinar a Tudela. Restaurante Asador de Miguel  

16.30 h. Viatge de retorn a Tremp 

21.00 h Arribada a Tremp 
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INFORMACIÓ GENERAL 

El viatge es realitzarà en AUTOCAR.  

Les PLACES són LIMITADES A 20 PERSONES i es cobriran per ordre d’inscripció.  

El viatge és gratuït. Inclou DESPLAÇAMENT, ALLOTJAMENT, MITJA PENSIÓ, ACOMPANYAMENT 

TÈCNIC DE LES VISITES I ASSEGURANÇA DE VIATGE. No inclou els sopars. 

L’allotjament serà en HABITACIONS DOBLES i només hi haurà l’opció de sol·licitar una habitació 

individual per causa justificada i excepcional (subjecte a disponibilitat de l’hotel en el moment 

de fer la reserva. Cost de 130 €/persona que es pagarà en el moment de la inscripció).  

Cal portar ROBA ADEQUADA per les visites de camp i a l’aire lliure. 
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b. INSCRITS 

 
NOM 1r COGNOM  2n COGNOM DNI  

1 Martí  Cordona Rocafort 78066940H 

2 Pito Durany Vidal 78072770Y 

3 Josep  Ciutat Claverol 78070969E 

4 Flors  Albert Labal 35055770K 

5 Lourdes  Subirana Corona 38794975R 

6 Josep Maria Torm  Brunet 780638559L 

7 Marc Torm  Boix 78100696X 

8 Emili Grau Menal 780455252L 

9 Jaume Ollé  Molins 40822375C 

10 J.Ramón Monsó Alegret 78054274W 

11 Ricard Manuel Esquerre 40801487Q 

12 Josep Bernadó  Puig 78094200T 

13 Josep Maria Bernadó  Parramon 78063811V 

14 Llorenç  Vigatà Roque  78095888D 

15 Miquel Vigatà Colom 40808798J 

16 Miquel Pons  Codorniu 78101780J 

17 Santi Coll Isanta 78074879E 

18 Ramon Escolà Mirabet 78072544X 

19 Josep Maria Mir Sancerni 40851518E 

20 Manel Navarra Cortasa 78076192R 

21 Lourdes  Nadal Pont 40897847Y 
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c. INFORMACIÓ SOBRE LES VISITES REALITZADES 

DÍA 1. Dilluns 5 de febrer de 2018 

LA RASA – UNA GRAN FINCA PER UNA GRAN POMA 

Finca de Nufri (Mollerussa).  

La plantació més gran de pomes del 

Planeta. 

L'any 2008 els agrònoms van triar La 

Rasa, a Soria, entre Burgo de Osma i 

Sant Esteban de Gormaz. Una gran 

finca d'1.045ha situada a 870m 

d'altitud certificada amb el segell de 

garantia de Tierra de Sabor. 

La Rasa és la més representativa de 

les seves finques. Aquesta s'erigeix 

com el paratge ideal per al cultiu de les millors pomes nacionals. En aquest lloc 

conflueixen climatologia, aigua i terra. Una aliança natural que garanteix l'excel·lència 

de la seva fruita.  

 

BODEGAS COMENGE 

L’any 1999 Jaime Comenge engega el seu desig d'elaborar un 

vi, té una idea clara: la vinya és el pilar fonamental del 

caràcter i la personalitat d'un vi i per tant cal mirar cadascun 

dels passos del procés d'elaboració. Amb aquesta idea, Bodegas Comenge ha creat una 

filosofia pròpia d'elaboració, sustentada en la innovació i la recerca, per expressar de la 

manera més pura i autèntica possible el veritable encant de la vinya. 

El cultiu de la seva vinya és exclusivament ecològic certificat. Això reverteix 

directament al sabor dels raïms i dels seus vins. Mantenen la coberta vegetal, 

convertint el vinyer en un jardí natural, en un ecosistema divers que aporta equilibri al 

cep i salut a ells mateixos.  
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DÍA 2. Dimarts 6 de febrer de 2018 

AIMCRA (ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA) – 

VISITA AL DEMOSTRADOR DE TORDESILLAS I AL DEMOSTRADOR DE RUEDA 

 

AIMCRA, es funda l’any 1966 a Aula Dei (Saragossa), per iniciativa de la indústria del 

sucre. És una entitat privada, sense ànim de lucre, i sense finalitats comercials. 

 

Des de 1980 AIMCRA és una associació interprofessional, en la qual els òrgans directius 

i el finançament hi participen a parts iguals els conreadors de remolatxa i la 

indústria del sucre:  

 

50% Conreadors de remolatxa 50% Indústria del sucre   

 

Actualment, un terç del pressupost de l'associació es finança amb les quotes dels seus 

socis (conreadors i indústria a parts iguals); la resta prové de treballs realitzats per a 

tercers, subvencions, publicitat en la revista, i altres.  

AIMCRA compta amb l'acreditació per a la realització d'assajos oficials de productes 

fitosanitaris, i per a la realització d'assajos oficials del registre de varietats. 

 

També participa en l'Institut Internacional de Recerques de la Remolatxa (IIRB) amb 

seu a Brussel·les, així mateix mantenen estretes relacions amb altres centres de 

recerca internacionals i nacionals, universitats, i organismes oficials pertanyents a 

l'estat i a les comunitats autònomes. 

RIEGOSOLAR  

Riegosolar proporciona equips i serveis per a 

l'optimització del reg de cultius agrícoles, 

treballant en diferents àrees com són el reg 

solar, l'automatització i l'eficiència energètica, 

els tres pilars principals sobre els quals en la 

nostra opinió s'assenta el REG DEL FUTUR.  

 

El seu objectiu és fer del reg una activitat neta, eficient, intel·ligent, còmoda i 

econòmica; treballen en això cada dia. A la seva web  
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(http://www.riegosolar.net/es/riego-con-energia-solar/ ) s’hi pot trobar diversos 

exemples amb fotos i vídeos d'instal·lacions d'aquest tipus que ja estan en 

funcionament, d'agricultors que han apostat per invertir en la innovació i tecnologia 

per obtenir el màxim rendiment de les seves explotacions. 

FORMATGERIA ARTESANA FORMATGES CAÑAREJAL  

La família Santos, de gran tradició agricultora i ramadera, va decidir construir una 

petita formatgeria al poble de Pollos al 1996 per concentrar així en un formatge artesà 

totes les virtuts de la llet del seu ramat.  

 

Cañarejal és el nom d'una finca situada en la Reserva Natural de les Riberes 

de Castronuño, a la vora del Duero, en un entorn natural cobert de vegetació variada 

en la qual predominen plantes aromàtiques com el romaní, la sajolida, la farigola, 

l'espígol, l'orenga, la sàlvia... Aquestes pastures són l'aliment preferit del seu ramat. 

 

El sabor dels seus formatges, tant curats com cremosos, elaborats amb llet crua 

d'ovella, ens recorda a les aromes de les plantes aromàtiques de les seves pastures. 

 

 

Formatge Curat Cañarejal  

El formatge guarit de Cañarejal és un formatge artesà d'ovella elaborat amb llet crua 

recentment munyida, quall de be i acaronat durant la maduració amb un mínim de 6 

mesos. L'escorça està tractada amb oli, la qual cosa li dóna un inconfusible color 

vermellós-marró. 

 

http://www.riegosolar.net/es/riego-con-energia-solar/
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En tallar-ho s'observa el seu color, groc palla, uniforme des de l'escorça al centre del 

formatge, que no deixa marca al voltant de l'escorça. La seva textura és ferma però es 

fon en la boca, mantenint fins al seu consum la frescor d'un formatge jove. El seu 

elegant sabor no distorsiona el paladar, recorda a l'ovella a l'origen. En la boca deixa 

sabors persistents i llargs a fruita seca. La seva aroma recorda a les plantes 

aromàtiques de les seves pastures.  

 

Formatge Cremós Cañarejal 

El formatge cremós Cañarejal està elaborat amb llet d'ovella recentment munyida i 

amb una maduració mínima de 2 mesos. La tecnologia d'elaboració està 

desenvolupada en la pròpia formatgeria, amb quall de flor de card, amb l'objectiu 

d'obtenir un formatge cremós sense sabors amargs.  

 

La seva escorça presenta el color blanc característic del creixement del 

fong Peniciliumcandidum. El color de l'interior de l'aquest formatge varia entre color 

ivori i palla. La seva textura liquada de de elevada solubilitat fa que es pugui estendre 

fàcilment en torrades o per preparar plats. El seu sabor té una força noble en boca, 

concentrat alhora que molt elegant. La seva aroma es troba dins d'un marc de 

complexes aromes florals, amb un fons de frescor molt expressiu en nas. 

DÍA 3. Dimecres 7 de febrer de 2018 

BODEGAS NEKEAS 

Moltes famílies van haver de desfer-se amb tristesa de la majoria de les vinyes 

heretades dels seus avantpassats durant la crisi que, en els seixanta del segle passat, 

va sacsejar a la viticultura, llastrada amb baixos preus i l'encariment de la mà d'obra, 

sobretot per una creixent industrialització produïda a les ciutats. No obstant això, no 

van perdre la seva vocació com viticultores i anys més tard, a finals dels anys 80, van 

unir una part de les seves terres i van emprendre un projecte de plantació de vinyers i 

elaboració de vi amb una àmplia gamma de varietats de vinya i unes modernes 

instal·lacions d'elaboració. Convocats per l'actual president Francisco (Paco) Sant 

Martín, els caps de família van assistir a una reunió a la seva casa en les quals els va 

presentar un nou projecte de conjuminar terres i esforços per replantar els ceps allí on 

havien estat durant segles. Van quedar a tornar a reunir-se uns dies més tard per 

donar resposta. Paco pensava que entre tots aconseguirien unes 50 ha, la seva 

sorpresa va ser majúscula quan es va trobar que arribaven a 160 ha.  
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Tal dit tal fet; immediatament va començar la marxa: decidir varietats, organitzar 

treballs en comú, maquinària, préstecs al banc……i al 1990 van quedar les 160 ha 

plantades. I les van plantar entre tots.  

Al 1992 es van collir els primers raïms i, en lloc de vendre’ls, els propietaris van decidir 

fer vi. Una altra vegada entre tots ho van collir i ho van portar al vell celler de casa del 

President, on de forma rudimentària van aconseguir fer uns 1.000 litres de blanc i 

2.000 de negre. Alguns enòlegs coneguts van provar el vi i, encara que amb alguna 

objecció a l'elaboració, tots van trobar un magnífic potencial dels raïms.  

 

Una altra reunió i una altra idea a l'aire: fem un celler? La resposta va ser unànime: SI. 

Al 1993, el celler estava acabat.  

 

Han passat més de 20 anys des de llavors. Pel camí han plantat altres 100 ha més de 

vinya i 220 d'oliveres i han construït una almàssera als peus del celler. Alguns dels 

quals van començar ja no estan però segueixen pels seus fills i néts. 

 

DÍA 4. Dijous 8 de febrer de 2018  

AGUCANAL I CANASA  

El Canal de Navarra és una obra hidràulica de 

177 km que s’encarrega de transportar l’aigua 

del Pantà d’Itoiz i oficialment s’estima que 

regui 53.000 hectàrees.  

Canal de Navarra S.A. (CANASA) és la societat pública que construeix el Canal de 

Navarra. Està formada per un 60% l’Estat i un 40% la Comunitat Foral de Navarra.  

Aguacanal és l’empresa navarresa que ha construït, finança i gestiona l’ús de la 

infraestructura que ha permès transformar més de 22.300 ha de secà de la Zona 

regable del Canal de Navarra en terrenys aptes per al cultiu de regadiu. 

Aguacanal es va crear amb la finalitat d’aglutinar la capacitat i els recursos humans, 

tècnics i econòmics necessaris per a la construcció i explotació d’una infraestructura 
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que ha convertit milers de parcel·les de secà en regadiu. El projecte de la 1a Fase de la 

Zona Regable del Canal de Navarra ha transformat ja en regadiu més de 22.300 ha.  

Aguacanal resultà adjudicatària del concurs de concessió d’obra pública per al 

desenvolupament de la Fase I de la Zona Regable del Canal de Navarra, que inclou la 

transformació en regadiu de 22.336 ha de secà, el contracte del qual es va firmar amb 

la Sociedad pública Riegos del Canal de Navarra S.A., adscrita al Departament de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el 26 de setembre de 

2006.  

Segons l’establert en el contracte de concessió, Aguacanal ha finançat y construït 14 

dels 15 sectors del Projecte –el Sector I de Valdizarbe fou construït por 

l’Administración- y explotarà la totalitat de la Zona Regable. El contracte inclou, a més 

a més de la construcció de les infraestructures d’interès general, la conservació, el 

manteniment i la reposició d’aquestes durant 30 anys a compte del concessionari, cosa 

que és tota una garantia prèvia de la seva correcta execució. 

La Zona Regable del Canal de Navarra és un projecte inclòs tant en el Plan Foral de 

Regadíos, como en el Plan Nacional de Regadíos i en el Plan Hidrológico Nacional. El 

seu desenvolupament correspon a la Comunidad Foral de Navarra, qui el realitza a 

través del Departament de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

El Projecte disposa d’una concessió d’aigua per a reg i petits usos agraris de 340 hm3 

anuals per a la transformació en regadiu de 53.125 ha de secà. L’aigua s’obté 

directament des de l’embassament d’Itoiz a través del Canal de Navarra. La presa 

d’Itoiz ha estat finançada i construïda pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino.  

El Gobierno de Navarra dut a terme les expropiacions i els costos de les noves 

carreteres. Aquesta concessió, atorgada mitjançant resolució de 14 d’abril de 2004 per 

la Confederación Hidrográfica del Ebro al Gobierno de Navarra, fou transferida el 7 de 

Juny de 2007 a l’actual titular de la mateixa, la Comunidad General de Regantes del 

Canal de Navarra.  

El 22 de noviembre de 2005, el Parlamento Foral aprovà la Ley Foral 12/2005 de 

Construcción y Explotación de las Infraestructuras de Interés General de la Zona 

Regable del Canal de Navarra, para el desarrollo de la Zona Regable del Canal de 

Navarra.  

La Fase I del Projecte de la Zona Regable, que inclou 15 sectors des de Valdizarbe fins a 

Santacara – localitzats entre los rius Arga i Aragón-, dóna servei a uns 6.000 regants 

distribuïts en 27 municipis amb una població total de 44.000 habitants. 
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L’obra, una vegada acabada, compta amb 5.219 hidrants (punts de presa d’aigua per al 

reg de les parcel·les) i amb una xarxa formada per 889 quilòmetres de canonades i 819 

quilòmetres de camins.  

La presa d’Itoiz emmagatzema 400 m3 d’aigua, i genera 30.000 MW. La presa es va 

construir només amb la finalitat d’abastir d’aigua el Canal de Navarra i les poblacions 

de la zona.  

La trobada amb l’empresa Aguacanal i CANASA permet conèixer a fons l’estructura 

organitzativa de gestió del Canal de Navarra, així com el funcionament de l’adjudicació 

del projecte i de la gestió de la infraestructura. 

INTIA (INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS 

AGROALIMENTARIAS) 

 

 

L’Instituto Navarro de Tecnologías e 

InfraestructurasAgroalimentarias (INTIA),creat l’1 

d’octubre de 2011, és una empresa pública adscrita 

al Departamento de Desarrollo Rural, MedioAmbiente y Administración local del 

Gobierno de Navarra.  

Fruit de la fusió del conjunt de Societats Públiques que exercien la seva activitat en 

l’àmbit agrari, agroalimentari i d’infraestructures de regadiu amb més de 30 anys 

d’activitat (Riegos de Navarra, ITG Agrícola, ITG Ganadero, ICAN, Riegos del Canal de 

Navarra).  

La seva missió és la prestació de serveis avançats i orientats al mercat per al 

desenvolupament del sector agroalimentari, basats en la qualitat, l’eficiència, la 

innovació i la sostenibilitat. 

 

INTIA  

- Empresa que ha desenvolupat el Canal de Navarra i la seva zona regable;  

- Treballa en tota la cadena de valor;  

- Connecta agricultors, ramaders, cooperatives, empreses, organitzacions, centres 

tecnològics, administració, etc;  

- Pioners a Espanya en conjuminar la investigació aplicada amb la transferència 

tecnològica;  

- Amb rigor i criteri tècnic independent;  

- Potent xarxa d’oficines i finques experimentals pròpies;  

- Amb més de 156 tècnics especialistes altament qualificats en totes les branques 

agroalimentàries;  

- Excel·lència de serveis, acreditats per ENAC i certificats conforme a la ISO 9001  
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- Treballa per als Consells Reguladors i Marques de Qualitat  

- Gestiona la marca de qualitat Reyno Gourmet  

- Treballa per a explotacions, empreses i entitats a nivell nacional i internacional  

- Assistència tècnica directa a empreses, explotacions i professionals del sector 

agroalimentari  

- Serveis a mida de les necessitats del client  

- Solucions avançades, realistes i rentables econòmicament  

- Accés a una potent xarxa d’aliances i partenaires nacionals i internacionals  

Protecció de Cultius Sanitat animal Material Genètic Noves tècniques  

Tecnologies Alimentació i maneig de bestiar Fertilització  

Mecanització i maquinària Regs i infraestructures Estudis agroambientals  

Gestió de Residus Sostenibilitat Eficiència energètica Agricultura de precisió  

Gestió tècnica-econòmica Control i certificació de la qualitat Màrqueting 

agroalimentari  

 

Àrees d’actuació  

- INNOVACIÓ:  

Investigació aplicada  

Experimentació  

 

- Assessorament personalitzat:  

Assistència tècnica a explotacions  

 

- TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA:  

Formació contínua  

Cursos i seminaris  

Viatges i demostracions  

Divulgació  

 

Tipologia de clients:  

- EXPLOTACIONS AGRÍCOLES:  

Agricultors  

Cooperatives  

Grups de compra  

 

- EXPLOTACIONS RAMADERES:  

Ramaders  

Associacions  

Grups de compra  
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- COMUNITATS DE REGANTS:  

Comunitats de regants  

Estacions agroclimàtiques 

 

DIA 5. Divendres 9 de febrer  de 2018 

VISITA  A CULTIU DE LLÚPOL I ALTRES PLANTES AROMÀTIQUES (OLITE)  

Visita a un pagès que amb l’arribada del 

regadiu a la zona, ha introduït un nou cultiu, 

el llúpol, i a més a més en producció 

ecològica. El pagès compta amb una finca de 

2 ha en la qual ha plantat llúpol, i està 

experimentant amb aquest cultiu per veure 

quin rendiment dóna. De moment, la seva 

experiència és molt bona i positiva. També 

disposa d’una instal·lació de selecció neteja i 

assecat del llúpol, la qual també es visita. L’experiència genera molt interès entre els 

assistents, ja que hi ha una idea de fer una transformació agroalimentària de cervesa a 

la comarca. 

COOPERATIVA VEGA DEL CASTILLO 

La història del vi a Navarra ha transcorregut paral·lela sempre a la 

de Olite, Pitillas i Ujué. localitats situades en la Ribera Alta. Nou 

segles han passat des que Teobaldo I, Conde de Champagne, 

plantés els seus primers ceps després de descobrir les riqueses 

dels seus terrenys i les favorables condicions climàtiques, marcant 

un camí que els viticultores de la localitat han seguit fins avui. 

Posteriorment seria Carlos III El Noble qui, en establir la seva cort en Olite, va afermar 

encara més la seva cultura vinícola, multiplicant les plantacions que, a la llarga, 

assortirien de vi a tot el seu regne. 

Passada la crisi de la filoxera, que es va declarar a Navarra l'any 1896, Don 

Victoriano Flamarique va fundar l'any 1910 el primer celler cooperatiu que es va 

denominar ‘Celler Cooperatiu Olitense', mantenint-se sempre fidel al bon fer de la seva 

tradició vinícola que, al costat de les transformacions propiciades pels avanços 

científics i tecnològics, han fet que s'elevés encara més el prestigi dels brous 

navarresos.  

A Olite es troba el Consell Regulador de la Denominació d'Origen ‘Navarra', l'Estació de 

Viticultura i Enologia de Navarra (EVENA) i el Museu del Vi, la qual cosa converteix a 

aquesta localitat en l'epicentre econòmic, científic i cultural del vi a Navarra.  
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Els Cellers Vega del Castillo neixen l'any 1999 i són el resultat de la unió del Celler 

Cooperatiu Olitense (Olite), la Cooperativa Verge de Ujué (Ujué) i la Cooperativa 

Vinícola Nostra Senyora de Ujué (Pitillas). 
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d. DADES DE CONTACTE 

Contactes i adreces 

1. Álvaro Picardo Nieto  
Dirección General del Medio Natural  
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Junta de Castilla y León 
Tel. 983 419 000/ 801 649/ 620 694 645 
 
2. Restaurant Capitol 
Plaza mayor, 5 
42300 El Burgo de Osma.  
975341019 
 
3. Finca La Rasa. De l’empresa Nufri de Mollerussa.  
Oficinas. 
Juan Carlos MIranda (Director de la Explotación) -626004798 
 
4. Bodegas Comenge. DO Ribera del Duero Vi ecològic certificat 
Fabiola: 639162270 
Camino del Castillo, s/n, 
47346 Curiel de Duero, Valladolid 
Telèfon: 983 88 03 63 
 
5. Hotel Boutique Atrio Valladolid 
Calle Núñez de Arce, 5 
47002 Valladolid 
Telèfon: 983 15 00 50  
 
6. AIMCRA (Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha 

Azucarera)  
Sede Central (Valladolid) 
Ctra. Villabañez, km. 2,73 
47012 Valladolid 
Apartado de Correos 855 
47080 Valladolid 
Tel.: 983 20 47 77 - 983 20 47 88 
Fax: 983 20 46 22 
e-mail: aimcrava@aimcra.com 
José Manuel Omaña 
606086449 
j.m.omana@aimcra.es 
 
7. RIEGO SOLAR 
Alfredo Antonio de Castro 
654854142 
 
8. Restaurant Los Toreros.  
Av. Valladolid, 26,  
47100 Tordesillas, Valladolid 
Telèfon: 983 77 19 00 

mailto:aimcrava@aimcra.com
mailto:j.m.omana@aimcra.es
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9. Quesos Cañarejal. Pollos 
Nuria 
Calle Cárcaba, 0,  
47116 Pollos, Valladolid 
Telèfon: 983 79 30 58 
 
10. BODEGAS NEKEAS. Añorbe 
Virginia 
Las Huertas, s/n 
31154 Añorbe 
948 35 02 96 
 
11. Hotel Maisonnave 
Calle Nueva, 20 
31001 Pamplona, Navarra 
Telèfon: 948 22 26 00 

 
12. Seu social de l’empresa Aguacanal i CANASA a Artajona  
Carretera NA-6020 Km 10 Presa Artajona  
31140 Artajona (Navarra) 
Teléfono 948 37 21 48 
Ponents: Jesús Garcia (Aguacanal). Director tècnic de la 1a concessió . 
Manuel Olmos. Gerent de AGUAS DE NAVARRA. Concessionària de l’ampliació  
Jesús Fernández. INTIA. Oficina tècnica de’explotació. 607519535 
 
13. Restaurant El Cerco de Artajona.  
Calle Mayor, 3,  
31140 Artajona, Navarra 
Telèfon: 948 36 45 52  
Joaquin: 948 36 40 74 
 
14. CULTIU DE LLÚPOL, plantes aromàtiques i bodega ecològica. 
Pedro Rodeles 669 47 60 89 
 
15. Visita cooperativa Vega del Castillo.  
Rua Romana, 7  
31390 OLITE (Navarra) Tel. 948 74 00 12 
 
16. Restaurante Asador de Miguel 
Pol. La Barrena, 2 
Nave 11 
Tudela 
Telèfon: 948824365 
 
17. Autocars Palmerola: 973650827 
Anna Palmerola: 669212601 
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e. RECULL FOTOGRÀFIC DE LES VISITES 

Visita la finca La Rasa. De l’empresa Nufri de Mollerussa. Pomeres de muntanya 
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Visita a Bodegas Comenge. DO Ribera del Duero. Vi ecològic certificat. 
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Visita a la seu d’AIMCRA (Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la 

 Remolacha Azucarera) 

 

 

Visita al demostrador de Tordesillas. Reg solar 
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Visita al demostrador de Rueda 
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Quesos Cañarejal. Pollos 

 



 

28 
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BODEGAS NEKEAS. Añorbe 
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AGUACANAL, CANAL DE NAVARRA SA I INTIA 
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VISITA A CULTIU DE LLÚPOL i plantes aromàtiques 
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Cooperativa Vega del Castillo. Olite 
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f. QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 

VIATGE TÈCNIC D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ALS NOUS REGADIUS DE 

VALLADOLID I NAVARRA 

Del 5 al 9 de febrer de 2018                                                  

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 
 

Et demanem que omplis aquest qüestionari de valoració que ens servirà per detectar possibles 

mancances o punts febles i per poder millorar en un futur.  

Valoreu de l’1 al 10 els següents elements relacionats amb el viatge tècnic 

Organització i logística                                                                                                          Puntuació 

L’allotjament  

Els àpats  

L’organització en general (informació, resolució de dubtes...)  

El transport  

Comentaris relacionats amb la logística 

 

 

 

Sobre les visites realitzades                                                                                                  Puntuació 

DIA 1 

Visita a la finca La Rasa  

Visita a bodegas Comenge  

DIA 2 

Visita AIMCRA i Riegosolar  

Visita a la formatgeria artesana Cañajeral  

DIA 3 

Visita a bodegas Nekeas  

DIA 4 

Visita INTIA, Aguacanal i Canasa  

DIA 5 

Visita a l’explotació agrícola  

Visita a la cooperativa Vega del Castillo    

Comentaris i/o observacions a les visites realitzades  
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3. Quins són els aspectes i continguts que has valorat MÉS d’aquest viatge? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Quins són els aspectes i continguts que has valorat MENYS? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Creus que els continguts d’aquest viatge et seran d’utilitat a nivell professional? Per què? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Creus que les experiències pràctiques explicades es podrien traslladar al territori on vius i 

treballes? Quines experiències creus més fàcilment receptibles o reproduïbles? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA RESPOSTA 

 

                               

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport 

al desenvolupament local”. 

 

 

 


