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1.- Denominació de l’acció 

L’acció presentada es denomina: 

Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius 
d’Extremadura. TERRITORIS EN REGADIU 

L’acció s’emmarca en la tipologia d’acció 2.4. Intercanvis de 
coneixements i d’experiències del programa 2. Programes de foment 
del desenvolupament local.  

1.- Objectius 

Amb la realització de l’Acció Viatge d’intercanvi d’experiències als 
regadius d’Extremadura, Territoris de Regadiu, s’ha assolit l’objectiu 
general: 

 Acompanyar i donar suport al teixit productiu local vinculat al 
sector agrari i en especial, als regants i futurs regants de la 
conca de Tremp i també als tècnics de desenvolupament local de 
la comarca, per adquirir nous aprenentatges i millorar les seves 
capacitats professionals, amb la finalitat que el procés 
d’adaptació i modernització del regadiu, sigui un revulsiu 
socioeconòmic d’èxit per al Pallars Jussà. 

 

Així mateix s’ha donat impuls per assolir als objectius específics 
proposats: 

 Millorar les capacitats i competències professionals dels regants i 
futurs regants de la conca de Tremp a partir del coneixement 
d’altres experiències d’exit en territoris en regadiu i facilitar el 
canvi de mentalitat necessari per adaptar-se al regadiu i saber 
aprofitar-ne el potencial. 

 Facilitar espais de trobada i d’intercanvi d’informació entre els 
mateixos pagesos de la comarca així com amb tècnics, polítics i 
entitats per contribuir a la cohesió social del teixit socioeconòmic 
vinculat amb el sector primari. 
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 Establir sinergies i aliances entre comunitats de regants de 
territoris diferents. 

 Difondre bones pràctiques agrícoles i iniciatives empresarials i 
associatives rellevants vinculades amb el sector primari i 
agroalimentari. 

 Aprendre a partir de models de funcionament de gestió a 
diferents nivells:  comunitats de regants, infraestructura 
hidràulica i eficiència en l’ús de recursos (aigua, energia, etc.). 

 Conèixer els resultats i el funcionament de processos finalitzats 
en altres territoris pel que fa a la posada en reg, modernització i 
ampliació de zones de reg. 

 Conèixer produccions agràries i agroalimentàries de qualitat i 
amb valor afegit. 

 Adquirir aprenentatges en l’ús de les noves tecnologies aplicades 
al regadiu. 

2.- Dades de Realització 

L’Acció Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d’Extremadura. 
Territoris de Regadiu es va dur a terme els dies 2,3,4,5 de novembre 
de 2015. 

3.- Descripció de les Activitats Realitzades 

El disseny de l’acció va consistir en la cerca d’experiències i 
establiment de contactes, per la realització i avaluació d’un viatge 
d’intercanvi d’experiències de la comunitat de regants de la conca de 
Tremp i personal tècnic de desenvolupament local de la comarca amb 
la zona de regadiu de las Vegas del Guadiana a Extremadura.  

Les fases i metodologia emprats per dur a terme l’Acció van ser: 

Fase 1. Identificació del territori de regadiu a visitar i dels 
agents a contactar, cerca de bones pràctiques, 
establiment de contactes i concreció del programa de 
visites del viatge 
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Es proposa un viatge per a un grup de 20 persones. L’actuació s’adreça 
directament a professionals en actiu de la comarca del Pallars Jussà 
que siguin regants o futurs regants, així com a emprenedors. Així 
mateix, també s’adreça a tècnics de la comarca vinculats amb el 
regadiu i/o el desenvolupament local.  

La finalitat de l’actuació ha estat conèixer de primera mà un territori 
amb trajectòria consolidada en el regadiu, en aquest cas, las Vegas del 
Guadiana a Extremadura, a partir de la realització de visites 
d’intercanvi d’experiències amb empreses agràries i agroalimentàries 
d’èxit i amb entitats i organismes gestors del regadiu, i adquirir 
aprenentatges a partir de bones pràctiques que poden ser 
transposades a la comarca del Pallars Jussà.  

De forma conjunta amb la Comunitat de regants i expectant de la 
Conca de Tremp i personal tècnic del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà es va dissenyar el programa del viatge tècnic i identificació de 
les experiències a visitar (vegeu Anne 1. Programa de Visites). 

Per a la definició del programa de visites, s’han tingut en compte els 
següents criteris: 

 Conèixer experiències de comunitats de regants que utilitzin 
sistemes de reg de màxima eficiència en l’ús de l’aigua i 
l’energia. 

 Comunitats de Regants amb reconegut sistema de gestió. 

 Explotacions agrícoles amb conreus adaptables a les condicions 
climàtiques i edafològiques del Pallars Jussa. 

 Explotacions agrícoles amb tècniques de conreu innovadores. 

 Explotacions de bestiar amb criteris de màxima producció, amb 
qualitat, tot tenint cura del benestar animal i amb criteris 
mediambientals. 

 Industries Agroalimentàries amb valor afegit, com és el producte 
de proximitat, artesà o amb segell de qualitat  

S’ha dissenyat el format del viatge amb AVE entre Lleida-Madrid i 
autocar des de Madrid i pels desplaçaments per Extremadura. La 
logística del viatge, transport, allotjament i restaurants s’ha fet 
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conjuntament amb l’agencia de viatges Pirineu Emoció Agència de 
Viatges S.A. 

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 Identificació del territori de regadiu a 
visitar i dels agents a contactar, cerca de bones 
pràctiques, establiment de contactes i concreció del 
programa de visites del viatge 

S’ha dissenyat un tríptic amb el programa del viatge tècnic i informació 
sobre d’inscripció (Vegeu Annex 2. Tríptic informatiu). 

Aquest tríptic s’ha posat a disposició dels pagesos adscrits a la 
Comunitat expectant de la Conca de tremp mitjançant correu 
electrònic, axí com en format paper, posant-los a disposició en 
diferents locals i organismes relacionats amb els agricultors. 

Des de l’Epicentre s’ha gestionat via telefònica, la informació i 
inscripció, s’han resolt els  dubtes i la animació activa per prendre-hi 
part del viatge. 

La inscripció s’ha fet la segona quinzena d’octubre, el personal de 
l’Epicentre va recollir les dades (DNI, dades personals, pagaments...) i 
un cop tancat el període d’inscripció es va informar a la agencia de 
viatges Pirineu Emoció, a la Comunitat i als responsables de les visites 
concertades. 

Fase 3. Realització del viatge 

El viatge ha tingut lloc en les dates acordades i s’ha seguit el programa 
de visites proposat. El viatge ha comptat amb la participació de 16 
persones entre agricultors i personal tècnic (vegeu Annex 3. Llistat 
d’assistència). A l’arribada a l’estació de tren Lleida Pirineu es va 
informar als assistents dels aspectes Logistics del viatge i se’ls hi va fer 
lliurament de un tríptic amb el programa detallat del viatge. 

Fase 4. Avaluació del viatge tècnic 
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Es va preparar un qüestionari individual per avaluar el viatge tècnic, 
tenint en compte l’opinió i la valoració que fan els assistents de 
diferents aspectes de l’actuació realitzada: assistència tècnica, 
continguts de les visites i el grau de transferència i aplicabilitat dels 
coneixements adquirits a les empreses agràries del Pallars Jussa, 
logística, dates de realització, informació rebuda, entre d’altres 
diferents aspectes. 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 (Vegeu Annex 
4. Qüestionari d’avaluació). 

El qüestionari es va repartir durant l’últim dinar que varem fer a 
Extremadura, recollint-se abans de pujar a l’Autocar que ens portava a 
Madrid per agafar el AVE cap a Lleida. 

Amb les dades recollides del qüestionari s’ha realitzat l’informe global 
d’avaluació del viatge tècnic (Vegeu Annex 4. Qüestionari d’Avaluació) 

Fase 5. Informe del viatge tècnic 

S’ha realitzat l’informe de visites realitzades, amb una descripció del 
lloc a visitar, la gent que ens acompanya, l’experiència que ens 
proposa i l’anàlisi que en resultà del intercanvi, tot il·lustrat amb 
fotografies 

Fase 6. Coordinació i seguiment 

Al llarg de les diferents fases de l’acció, la coordinació s’ha fet 
mitjançant trucades telefòniques, mails i reunions de seguiment 
comptant amb l’equip tècnic de l’ Epicentre, MOTHE INGENIEROS, La 
Comunitat expectant de la Conca de Tremp i la Agencia de Viatges 
Pirineu Emoció.  

Per la preparació del programa de visites, concretar horaris i contingut 
de les mateixes s’ha comptat amb la ajuda de La Comunitat de regants 
del Canal de Zujar, el CICYTEX (Centro de investigaciones científicas y 
tecnológicas d’ Extremadura) i l’empresa BORGES INTERNATIONAL 
GROUP.  

4.- Valoració de Resultats 



 

Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d’Extremadura. TERRITORIS DE REGADIU 6 

Un cop desenvolupada i executada l’acció Viatge d’intercanvi 
d’experiències als regadius d’Extremadura. TERRITORIS EN 
REGADIU, s’ha assolit satisfactòriament l’objectiu general 
d’acompanyar i donar suport al teixit productiu local vinculat al sector 
agrari i concretament als regants i futurs regants, així com la 
motivació dels equips tècnics de desenvolupament de la Comarca del 
Pallars Jussa. 

En quan als objectius específics inicialment previstos i que d’una forma 
o altra han estat reconeguts, cal destacar : 

 

 Millorar les capacitats i competències professionals dels regants i 
futurs regants de la Conca de Tremp, a partir del coneixement 
d’una Comunitat pionera, com és la Comunitat de Regants del 
Canal del Zujar, que es pugui traduir en noves pràctiques 
d’explotació i potencial productiu, gracies a l’experiència que 
aporta un regadiu modern. 

 Aprendre a partir de models de funcionament de gestió, per 
aplicar-los a diferents nivells: comunitats de regants, 
infraestructura hidràulica i eficiència en l’ús de recursos (aigua, 
energia, etc.). 

 Adquirir habilitats en l’ús de les noves tecnologies aplicades al 
regadiu.  

 L’establiment de sinergies i aliances entre comunitats de regants 
de territoris diferents. 

 Difondre bones pràctiques agrícoles i iniciatives empresarials i 
associatives rellevants, vinculades amb el sector primari i 
agroalimentari. 

 Conèixer produccions agràries i agroalimentàries de qualitat i 
amb valor afegit, com son els productes de proximitat i 
productes artesans. 

 Sinergies entre el sector agrícola i el turístic, mitjançant 
l’Agroturisme. 

Per valorar l’Acció s’han emprat els següents indicadors: 
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 Nombre i perfil dels assistents al viatge tècnic d’intercanvi 
d’experiències 

 Nombre i tipus de visites realitzades, possibilitat de 
transferència a la Conca de Tremp de les visites realitzades 

 Valoració del viatge tècnic per part dels assistents obtinguda a 
partir del qüestionari d’avaluació individual 

 Valoració del resultat assolit (conclusió) 

Nombre i perfil dels assistents 

Finalment van assistir 17 persones, menys que les places disponibles. 
La baixa assistència podria ser deguda al moment de realització de la 
mateixa, aquest any les dades de realització coincidien amb el moment  
de la sembra del cereal d’hivern, i pot ser també, ha influït la llunyania 
i desconeixença de la Comunitat de Extremadura. 

El Perfil de les 16 persones que van assistir ha esta el següent: 

 5 dones i 11 homes, 31% de dones i 69% homes. Destacar la 
presencia de dos Joves Agricultors 

 D’aquest 16 assistents, 11 son agricultors, 4 personal tècnic, 1 
de l’empresa publica (Epicentre) 3 de l’empresa privada 
(arquitectura, enginyeria i consultora)  

Nombre i tipus de visites realitzades 

En els quatre dies que ha durat l’experiència s’han fet 6 visites, tenint 
en compte la distància entre Catalunya i Extremadura i la mateixa 
distància entre les pròpies visites ha estat un programa molt complert. 

Les experiències s’han escollit amb un grau de diferenciació alt entre 
elles i amb un alt nivell tecnològic i d’innovació, buscant que siguin 
adaptables a la realitat del Pallars Jussa. 

 

 Empreses de gestió de regadiu: Comunidad de Regantes del 
Canal del Zujar. 
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 Innovació Agrícola: Finca Benavides, explotació de fruits secs, 
pistatxo, ametlla i nogues amb una planta de classificació, 
propietat del grup empresarial BORGES INTERNATIONAL 
GROUP. 

 Explotació ramadera: Finca los Cardales, exemple de explotació 
semi-intensiva de Boví de carn, concretament raça Llimusina. 

 Treball de l’Administració autonòmica en ramaderia: Visita a la 
finca Valdesequera, on la Comunitat d’Extremadura té una 
explotació ramadera de races  autòctones de Bovi, Ovi, Capri i 
Porcí. 

 Transformació i comercialització de productes d’alt valor afegit: 
Visita a la fabrica de formatges “Torta de Casar”, amb DO i visita 
a Bodega-Secadero de pernil Ibèric 

Tot i que la Comunitat de Extremadura i la seva agricultura esta 
contextualitzada molt lluny del que es la realitat de la Comarca del 
Pallars Jussà, totes les visites tenen un elevat grau de aplicació al 
territori de la Conca de Tremp, totes i cada una de elles ha aportat 
aprenentatge i han donat lloc a un exercici de reflexió i debat que a la 
llarga es tradueix en coneixement. 

 

Valoració dels resultats assolits 

A partir dels qüestionaris de valoració de l’acció, s’han obtingut les 
següents valoracions que presentem mitjançant gràfics. 
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entre agricultures tant distants com són la de La Conca de Tremp i la 
de Extremadura. 

El punt més feble del viatge ha estat el transport, no per la qualitat, 
que ha estat bo, si no per les grans distàncies que s’han tingut que 
recorre, per arribar a Extremadura i els recorreguts dins de la mateixa 
atès que  les diferents activitats productives es troben molt disperses 
pel territori, axò ha fet perdre molt de temps, que potser es podia 
invertit en les visites. 

La visita més profitosa, des del punt de vista innovador, ha estat la 
visita a La Comunitat de Regants del Canal del Zujar. Les seves 
darreres inversions, focalitzades en l’eficiència de l’ús de l’aigua i de 
l’energia en les  d’instal·lacions, especialment l’automatització de la 
xara de reg a través de la instal·lació d’un sistema de telecontrol 
mitjançant comunicacions de telefonia mòbil GPRS, és una experiència 
d’èxit aplicable a la modernització del regadiu de la Comunitat 
Expectant de la Conca de Tremp. 

En quan a les visites d’intercanvi d’experiències agronòmiques, la visita 
a la finca Benavides ha estat molt profitosa, sobretot pel coneixement 
adquirit del conreu del pistatxo, un conreu nou per els agricultors de 
La Conca de Tremp, però amb bones perspectives i que és una  
alternativa per millorar la rendibilitat dels nous regadius. 

La resta de visites han contribuït a donar una visió general de les 
experiències, que una vegada transposades poden ser viables,en els 
diferents camps del mon agrícola,ramader i en general, pel 
desenvolupament de la Comarca. 
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Annex 1.- Programa de visites 
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L’Acció Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d’Extremadura. 
Territoris de Regadiu es va dur a terme els dies 2,3,4,5 de novembre 
de 2015 

 

DIA 1. Dilluns 2 de novembre de 2015 

 

05:00 h Trobada a l’Estació d’Autobusos de Tremp. Viatge cap a Lleida. 

07:00 h Estació Tren Lleida. AVE Lleida-Madrid. 

09:30 h Viatge amb autocar de Madrid a Casar de Caceres 

13:00 h Visita a la Indústria de formatge DO Torta de Casar “Quesos 
del Casar” en Casar de Caceres. 

15:15 h Dinar Restaurant “El Gallo” 

18:00 h Viatge a Mérida. Allotjament. 

20:00 h Hotel Nova Roma. Temps lliure per visitar la ciutat i sopar. 

 

DIA 2. Dimarts 3 de novembre de 2015 

 

08:00 h Desplaçament  Merida-Don Benito. 

09:00 h Acollida a la seu de la Comunidad de Regantes del Canal del 
Zújar, constituïda l’any 1990 amb una superfície de 20.870 Ha de les 
quals actualment es reguen 15.875 Ha. Es divideix en 10 sectors de 
reg pressuritzats i destaca la implantació d’un sistema de telecontrol 
amb tecnologia GPRS per a gestionar el reg, pioner a Europa. 

15:00 h Dinar. Restaurant Taberna Sebastian 

16:30 h Sortida en Autocar a Salvatierra de los Barros. 
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18:00 h Visita a una Bodega-Secadero de pernil i embotits ibèrics per 
desprès fer una degustació de productes de la devesa amb vi ecològic 
de Pitarra en Casa Rural de la localitat de Salvatierra de los Barros. 

20:00 h Tornada a Mérida. Temps lliure i sopar. 

 

DIA 3. Dimecres 4 de novembre de 2015 

 

08:00 h Sortida a del Hotel a Olivenza. 

09:00 h Visita a la finca Benavides. Plantació de noguers i pistatxers 
en reg de l’empresa Borges International Group, a Olivenza. 

13:00 h Dinar. Hosteleria Olivenza Dosca 

15:00 h Visita a la finca Los Cardales. Explotació semi-extensiva de 
Vaquí de carn, raça Llimusina al municipi d’Alburquerque. 

  

DIA 4. Dijous 5 de novembre de 2015 

 

08:00 h Sortida cap a la finca Valdesequera.  

09:00 h Visita a la finca Valdesequera,  de CICYTEX (Centro de 
investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura) de 718 Ha 
de devesa. En aquesta finca s’experimenta amb races autòctones de 
boví, oví, cabrú i porcí. 

13:00 h  Viatge amb autocar cap a Madrid. 

14:00 Dinar Restaurant “El Fogon”. 

19:30 h  Viatge amb AVE cap a Lleida. 

24:15 h  Arribada a l’Estació d’Autobusos de Tremp  
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Annex 2.- Tríptic informatiu 
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Annex 3.- Llistat d’assistència al viatge 
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INSCRIPCIONS VIATGE A EXTREMADURA 
dates 2, 3, 4 I 5 DE NOVEMBRE DE 2015 

NOM  DNI   ADREÇA POSTAL  C. P. 
NUCLI I 

MUNICIPI 
TELÈFON  MÒBIL  CORREU‐E 

JOSEP DURANY VIDAL  78072770Y  C/ GENERAL CASSOLA, 5  25620  TREMP     619742636 jdurany@josoc.cat 

ÀNGEL SOLDEVILA MESTRE  78062574E  C/ARAGÓ, 40, 7è 2a  25620  TREMP  973651441 626865362   

JOSEP CASTELLS PUYANÉ  78072501J  C/ MAJOR, s/n  25639  FONSAGRADA     616134763 josepcota@hotmail.com 

MARC TORM BOIX  78100696X  C/ del FORN, 18  25632 
GUÀRDIA DE 
TREMP     689681518 trudis_xic15@hotmail.com 

JOSEP MaTORM BRUNET  78063859L  C/ del FORN, 18  25632 
GUÀRDIA DE 
TREMP     689681518   

MIQUEL VIGATÀ COLOM  40808798J  AVDA. PIRINEUS, 4 2n1a  25620  TREMP  973650445      

TERESA ROQUÉ GUILLEN  78049003K  AVDA. PIRINEUS, 4 2n1a  25620  TREMP  973650445      

LLORENÇ VIGATÀ ROQUÉ  78095888D  AVDA. PIRINEUS, 4 2n1a  25620  TREMP  973650445      

JOSEP Ma FITÉ JUANMARTÍ  40810332Y  CARRETERA, 21  25656  CONQUES  973664364      

Ma LLUÏSA BASTÚS TOHÀ  78044671J  CARRETERA, 21  25656  CONQUES  973664364      
RICARDO MANUEL 
ESQUERRE  40801487Q  C/ ÚNIC, s/n  25639  SANT CERNI  973651562      
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INSCRIPCIONS VIATGE A EXTREMADURA 
dates 2, 3, 4 I 5 DE NOVEMBRE DE 2015 

NOM  DNI   ADREÇA POSTAL  C. P. 
NUCLI I 

MUNICIPI 
TELÈFON  MÒBIL  CORREU‐E 

JOSÉ RAMON MONSÓ 
ALEGRET  78054274W  C/ CARME, 6  25632 

GUÀRDIA DE 
TREMP     649591566   

LOURDES SUBIRANA 
CORONA  38794975R  C/SICILIA, 202  8013  BARCELONA     619020368 subi8@coac.net 

FLORS ALBERT LABAL  35055770K  PASSEIG DEL VALL, 13  25620  TREMP  973653470    falbert@pallarsjussa.cat 

ÀNGELS BADELL SERRA  38170706K  PASSEIG DE RONDA, 126  25008  LLEIDA     670233629 angels@engivaloracions.com 

JOSEP MARIA NADAL GENÉ  78067670N        BELLPUIG     607070150 jmnadalgene@xipagricultura.com 
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Annex 4.- Qüestionari d’avaluació 
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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 general (informació, resolució de dubtes, 

etc..) 

 

El transport  

Comentaris relacionats amb l’organització logística 

 
 

TERRITORIS DE REGADIU 
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Sobre les visites realitzades Puntuació 

Dilluns  2 de novembre   
  
Visita Indústria “Quesos del Casar”  
  
Dimarts 3 de novembre  
  
Visita Comunitat de Regants del Canal del Zujar  
  
Visita Bodega-Secadero de pernil  
  
Dimecres 4 de novembre  
  
Visita Finca Benavides (fruits secs)  
  
Visita Finca Los Cardales (vaques Llimusina)  
  

Sobre les visites realitzades Puntuació 

Dijous 5 de novembre  
  
Visita finca Valdesequera (dehesa amb especies 
autòctones) 

 

Comentaris i/o observacions respecte visites realitzades 

 

Quins son els aspectes i continguts que has valorat MÉS d’aquest viatge? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quins son els aspectes i continguts que has valorat MENYS d’aquest 
viatge? 
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Creus que el contingut d’aquest viatge et serà d’utilitat a nivell 
professional? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 

Creus que les experiències practiques explicades es podrien traslladar al 
territori on vius i treballes? Quines experiències creus més fàcilment 
repetibles o reproduïbles? 
 
 
 
 
 
 

 

MOLTES GÀCIES PER LA TEVA RESPOSTA 

 



 

 

 

 

 

INFORME DE LES VISITES REALITZADES  
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TERRITORIS EN REGADIU 

 

 



 

 
 

ORGANITZA: 
 

 

 

 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

MOTHE INGENIEROS, SL 

Amb la col·laboració de 

COMUNITAT DE REGANTS EXPECTANT DE LA CONCA 
DE TREMP 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en 
el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada 
pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-
Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
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1.- Presentació 

La comunitat autònoma d’Extremadura és una de les grans potències 
d’agricultura de regadiu, gràcies a les més de 244.000 ha de terres 
cultivables regades per les conques del Guadiana i el Tajo, un 18% de 
la superficie conreada, però un 61% de la producció Final Agrícola. 

Els orígens del regadiu a Extremadura es troben amb el Plan Badajoz, 
iniciat l’any 1952, destinat a millorar l’agricultura amb l’electrificació, 
sistemes de reg, la transformació i la comercialització dels productes 
agraris, tenint com a base el riu Guadiana. L’execució d’aquest pla va 
representar importants canvis no només en l’agricultura extremenya, 
amb intensificació de les terres de cultiu i increment substancial en els 
rendiments agrícoles, sinó que va tenir un impacte positiu de 
creixement econòmic i dinamització de les àrees productives i rurals, 
amb creació de nous llocs de treball i generació d’activitat econòmica.  

De les terres en regadiu se n’obté més del 60% del total de la 
producció vegetal d’Extremadura. Dels cultius, destaquen el tomàquet 
per a la indústria, l’arròs, el blat de moro, el tabac i les fruites d’os 
(préssec, nectarina, pruna, cirera), sense obviar els cultius de vinya i 
d’olivera. A més a més, associats a aquests cultius, s’han anat creant 
llocs de treballant demandants de mà d’obra en la recol·lecció (tabac) i 
en l’activitat agroindustrial (tomàquet i centrals fructícoles de les 
Vegas del Guadiana). També destaca per la valorització de les seves 
produccions agroalimentàries amb distintius de qualitat i 
denominacions d’origen.  

Per aquests motius exposats, resulta d’interès que la comunitat de 
regants de la conca de Tremp pugui conèixer de primera mà aquest 
territori i obtenir aprenentatges relacionats amb l’activitat econòmica 
al regadiu i el desenvolupament socioeconòmic del territori que puguin 
ser transferibles per al regadiu de la conca de Tremp i la comarca en el 
seu conjunt. A més a més, cal ressaltar que l’interès específic de 
conèixer aquest territori, a banda de les experiències associatives i 
empresarials, rau en la implantació de les noves tecnologies en la 
gestió del regadiu. Extremadura destaca per l’esforç d’adaptació 
tecnològica que ha realitzat en els darrers anys. L’ús de les noves 
tecnologies aplicades al regadiu és aliat per aconseguir una major 
eficàcia i optimització en el reg agrícola, i Extremadura compta amb 
iniciatives que poden ser exemples de bones pràctiques per als regants 
de la conca de Tremp.  
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La realització de l’intercanvi d’experiències dels regants de la conca de 
Tremp amb un territori en regadiu consolidat, els hi permet a els 
regants de la conca de Tremp intercanviïn informació, conèixer bones 
pràctiques agrícoles, ramaderes, empresarials i associatives, i adquirir 
aprenentatges directament de aquell que ha dut terme amb èxit una 
determinada acció (regants, empresaris, gestors, tècnics). Alhora, 
aquests aprenentatges han de poder ser transferibles i aplicables a les 
explotacions en regadiu de la conca de Tremp i la comarca del Pallars 
Jussà per extensió, i els han de facilitar la seva adaptació al nou 
regadiu per tal que aquest sigui un procés amb impactes positius per a 
la comarca.  

 

2.- Programa Detallat de les Visites 

L’Acció Viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d’Extremadura. 
Territoris de Regadiu es va dur a terme els dies 2,3,4,5 de novembre 
de 2015 

 

DIA 1. Dilluns 2 de novembre de 2015 

 

05:00 h Trobada a l’Estació d’Autobusos de Tremp. Viatge cap a Lleida. 

07:00 h Estació Tren Lleida. AVE Lleida-Madrid. 

09:30 h Viatge amb autocar de Madrid a Casar de Caceres 

13:00 h Visita a la Indústria de formatge DO Torta de Casar “Quesos 
del Casar” en Casar de Caceres. 

15:15 h Dinar Restaurant “El Gallo” 

18:00 h Viatge a Mérida. Allotjament. 

20:00 h Hotel Nova Roma. Temps lliure per visitar la ciutat i sopar. 
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DIA 2. Dimarts 3 de novembre de 2015 

 

08:00 h Desplaçament  Merida-Don Benito. 

09:00 h Acollida a la seu de la Comunidad de Regantes del Canal del 
Zújar, constituïda l’any 1990 amb una superfície de 20.870 Ha de les 
quals actualment es reguen 15.875 Ha. Es divideix en 10 sectors de 
reg pressuritzats i destaca la implantació d’un sistema de telecontrol 
amb tecnologia GPRS per a gestionar el reg, pioner a Europa. 

15:00 h Dinar. Restaurant Taberna Sebastian 

16:30 h Sortida en Autocar a Salvatierra de los Barros. 

18:00 h Visita a una Bodega-Secadero de pernil i embotits ibèrics per 
desprès fer una degustació de productes de la devesa amb vi ecològic 
de Pitarra en Casa Rural de la localitat de Salvatierra de los Barros. 

20:00 h Tornada a Mérida. Temps lliure i sopar. 

 

DIA 3. Dimecres 4 de novembre de 2015 

 

08:00 h Sortida a del Hotel a Olivenza. 

09:00 h Visita a la finca Benavides. Plantació de noguers i pistatxers 
en reg de l’empresa Borges International Group, a Olivenza. 

13:00 h Dinar. Hosteleria Olivenza Dosca 

15:00 h Visita a la finca Los Cardales. Explotació semi-extensiva de 
Vaquí de carn, raça Llimusina al municipi d’Alburquerque. 
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DIA 4. Dijous 5 de novembre de 2015 

 

08:00 h Sortida cap a la finca Valdesequera.  

09:00 h Visita a la finca Valdesequera,  de CICYTEX (Centro de 
investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura) de 718 Ha 
de devesa. En aquesta finca s’experimenta amb races autòctones de 
boví, oví, cabrú i porcí. 

13:00 h  Viatge amb autocar cap a Madrid. 

 Dinar a mig camí. 

19:30 h  Viatge amb AVE cap a Lleida. 

24:15 h  Arribada a l’Estació d’Autobusos de Tremp 

 

3.- Informació detallada sobre les Visites 
Realitzades 

 

DIA 1. Dilluns 2 de novembre de 2015 

 

Visita a la Indústria de formatge DO Torta de Casar 
“Quesos del Casar” en Casar de Caceres. 
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A Extremadura com a la resta de España es tradició la elaboració de 
formatges de llet crua de cabra. En la Comunitat s’elaboren a partir de 
les raçes Verata, Retinta o Serrana, coneguts com formatge DO 
d’Ibores amb pimentó de la Vera en la seva escorça, o amb llet crua 
d’ovella raça Merina com la DO Torta de Casar i formatge de DO La 
Serena.  

La visita va ser a la formatgeria Quesos del Casar SL, una petita 
industria amb més de 25 anys dedicats a l’elaboració de formatge i 
concretament dedicada a la recuperació de formatges artesans com 
son La Torta de Casar amb el que ha obtingut diversos premis. 

 

 

3.1. recepció del GRUP a la formatgeria “QUESOS DEL CASAR” 

 

La gama de productes que elabora actualment son, amb llet crua 
d’ovella “Gran Casar” i “Doña Engracia”DOP Torta de Casar, formatge 
madurat entre 6 i 10 mesos “Viejo Maestro”, amb llet de cabra 
pasteuritzada “Viejo Maestro enmohecido” i “Villa Noble”,formatge 
fresc de llet pasteuritzada de cabra i vaca “El Abuelo”. 
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3.2. Mostrador de la botiga per visitant de la formatgeria “QUESOS DEL 
CASAR” 

 

Actualment Quesos del Casar SL, és una empresa familiar, líder del 
sector a Extremadura, amb unes instal·lacions modernes, i la mateixa 
filosofia que en el seus inicis, qualitat i tradició. Comercialitza els seu 
producte per España i amb una exportació important a 15 països i dos 
continents 
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3.3. Peça de formatge Torta de Casar en cambra de maduració 

 

3.4. Pasadis entre diferents sales de les noves instal·lacions de “QUESOS DEL 
CASAR” 
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El seu producte estrella es el formatge DOP Torta de Casar, elaborat 
amb llet crua d’ovella raça autòctona merina. Per elaborar 1 kg de 
formatge utilitzen la llet de 20 ovelles. 

El problema més important que es troben en la producció d’aquest 
formatge es la falta de llet, hi ha manca de ramats i manca de pastors. 
En els últims deu anys, la cabana de oví ha disminuït un 18% per la 
manca de relleu generacional. La duresa de la feina de pastor i 
l’increment de costos de producció ha ocasionat l’abandó dels ramats. 
Les industries formatgeres estan intentant posar remei amb la ajuda 
del govern de la Comunitat posant en marxa escoles de pastors. 

La visita a la industria Quesos del Casar es va iniciar amb una 
detallada explicació del procés d’elaboració dels diferents formatges 
que produeixen, per desprès recórrer les diferents sales i cambres 
d’elaboració. 

 

El PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL FORMATGE DOP TORTA DE CASAR 
segueix els següents: 

La munyida de les ovelles es fa dues vegades al dia, al mati i a la 
tarda,  de forma mecànica, procés totalment higiènic. 

La llet s’emmagatzema a les explotacions en tancs refrigerats a 4ºC,i 
es transporta a la formatgeria en camions cisterna  isoterms, en 
perfectes condicions higièniques i sanitàries, conservant totes les seves 
característiques organolèptiques. 

Quallat de la llet, la llet es trasbalsa a la cisterna de quallat, on s’ 
eleva la seva temperatura a 28º-32º C i s’afegeix el quall, el cardo 
(Cynara Cardunculus) macerat en aigua. Desprès es produeix el 
quallat, que es la separació del sèrum de la llet . 

Tall del quallat, després d’una hora aproximadament,  el quallat,  es 
talla el quallat en trossos de la mida d’un grà d’arròs mitjançant un 
estris amb filaments metàl·lics denominats “lires” 

Modelat de les peces de formatge, eliminada gran part del sèrum 
es procedeix al modelat. S’introdueix el quallat en els motllos. 
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Premsat i salat dels formatges, amb els formatges dins dels motllos 
es procedeix al premsat per extreure l’excés de sèrum. Ja premsats, 
sèxtreuent  del motllo,i es submergeixen en salmorra per salar. 

La Maduració, una vegada s’han tret els formatges de la salmorra, és 
fa en cambres amb baixa temperatura, entre 4º-12ºC i elevada 
humitat relativa 75-90%. El formatge s’estarà un mínim de dos mesos 
en cambres de maduració i es voltejara diàriament. L’escorça es molt 
tova i per evitar el vessament del seu cremós contingut s’emboliquen 
amb benes 

Finalitzada la visita es va fer una degustació dels diferents formatges 
de “Quesos del Casar” amb una exhaustiva explicació per apreciar les 
diferències entre les diferents llets i procésos d’elaboració dels 
formatges. 

 

 

3.5. Degustació de diferents formatges elaborats en les instal·lacions de 
“QUESOS DEL CASAR” 
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Amb aquesta visita es va poder veure una experiència d’èxit, basada 
en l’elaboració de productes artesans i tradicionals tot aprofitant 
productes de la zona i donant valor afegit a la producció ramadera. 
Experiència factible en la Conca de Tremp. 

 

DIA 2. Dimarts 3 de novembre de 2015 

 

Comunidad de Regantes del Canal del Zújar  

 

 

Extremadura pateix una llarga estació seca des de maig fins octubre, 
es necessari el reg per obtenir collites rendibles. A meitat del segle XX, 
davant la gran despoblació d’Extremadura, s’inicia la transformació de 
grans zones, amb el denominat Plan Badajoz, que pretén que 
l’Agricultura sostenible faci d’eix vertebrador del territori i fixar la seva 
població al territori. 

Des de el punt de vista hidrològic, les aigües d’Extremadura  aboquen 
en el Tajo (província de Caceres ) i en el Guadiana (província de 
Badajoz). 

A Extremadura la superfície dedicada als conreus de regadiu es de 
240.000 Ha, que suposen un 18% de la superfície de terres conreades 
però un 61% de la Producció Final Agrícola. 

Al l’any 1952 sota la llei del Programa de Plan d’obres de Colonització, 
Industrialització i Electrificació de la província de Badajoz, el 
denominat ”Plan Badajoz” s’inicia les primeres i importants 
transformacions en regadiu, amb la construcció de grans embasaments 
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en la capçalera de la conca del Guadiana i la construcció de 4 canals, 2 
al marge dret del Guadiana i dos al esquerra.  

El primer gran canal que es va construir va ser el Canal de Montijo, en 
la marge dreta del riu Guadiana, després el Canal de Lobon en la 
marge esquerra, ambdós des de la presa de Montijo i per regar la zona 
de las Vegas Bajas. 

Posteriorment, es va iniciar les obres per regar Las Vegas Altas amb la 
construcció del Canal de Orellana partint del embassament d’Orellana, 
al marge dret, i deprès  el Canal de Zujar que parteix del 
embassament del Zujar, i rega las terres del marge esquerra del riu 
Guadiana. 

 

 

3.6. Arribada a les oficines de la Comunitat de Regants del Canal del Zujar 

 

La Comunitat del Canal del Zujar es va constituir a l’any 1990, sota el 
marc jurídic de la Llei d’aigües, amb la finalitat d’organitzar la 
distribució de les aigües en la zona de reg del Canal del Zujar. A dita 
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comunitat pertanyen, tal i com diu la Llei de Aigües, tots i cadascun de 
els usuaris propietaris de la zona de reg.  

En principi la Comunitat de regants, des de l’any 1990 a l’any 1996, 
gestionava la xarxa secundaria i la xarxa terciària.  A partir de l’any 
1997, mitjançant conveni amb la Comunitat de Regants del Guadiana, 
passà a gestionar la xarxa principal i las estacions elevadores, i a partir 
de l’any 2004, mitjançant un conveni amb l’organisme de Conca del 
Guadiana, assumeix la gestió del Canal de Zujar, amb lo que assoleix 
la gestió total de la Zona de Reg. Tots aquest canvis en la gestió van 
ser impulsats per la mateixa Comunitat, al efecte de millorar la gestió 
de la infraestructura de reg (manteniment), millorar la gestió de 
l’aigua i la energia, i en resum, per assolir un reg més eficient. 

La zona de reg del Canal del Zujar, s’estén al llarg del marge esquerra 
del riu Zujar fins la desembocadura al riu Guadiana, que serà el seu 
límit Nord i fins la confluència amb el riu Matachel (al seu marge dret). 

 

 

La zona així delimitada ocupa una extensió de 20.870 Ha, dividida en 
10 sectors de reg pressuritzat a la demanda per 8500 regants . 

La zona de reg compren terrenys ubicats en els termes municipals de 
Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Mengabril, Villagonzalo, 
La Zarza i Alange. 
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Les obres de regulació del sistema de reg del Zujar estan constituïts 
pel la Presa de la Serena i del Zujar, amb una capacitat de 
embassament útil de 3.532 hm3 . Al peu de l’embassament tenim la 
principal obra de transport i distribució de aigua, el Canal del Zujar de 
longitud 95 km i 10 presses al llarg del seu recorregut. 

Des de les presses del Canal del Zujar s’eleva l’aigua per repartir-la al 
sectors mitjançant una xarxa de canonades principals a pressió , 
secundaries fins a els hidrants, d’aquests en surten les terciàries fins a 
pressa parcel·laria. 

Hi ha sis bases de regulació al llarg del Canal que afavoreixen l’ús mes 
ajustat de l’aigua i una millor distribució. 

 
 BASSES Pk Superfície 

útil   
Capacitat 
(m3) 

Capacitat 
Total (m3) 

1 Caserones 22.340 38 673.165 1.057.009 
2 Valverdes 25.670 30 577.909 981.786 
3 Valverdes 26.210 20 407.348 769.767 
4 Sector VII 67.860 12 176.845(Ha) 352.940 
5 Tinajas 74.390 20 199.273 227.671 
6 Sector IX-X 91.438 12 163.419 246.082 

 

El Canal es de tipus telescòpic i de secció circular, canviant la secció al 
llarg del seu traçat. 

 
SECCIÓN TIPO LONGITUD (m) RADIO (m) 
1 31.522 4,71 
2 7.078 4,46 
3 9.832 4,30 
4 9.888 4,13 
5 27.777 3,67 
6 5.295 3,35 
7 3.899 3,05 

 

Al llarg del seu recorregut trobem 5 aqüeductes i dos sifons, disposant 
de’na sèrie de comportes, totes elles regulades mitjançant un sistema 
de telecontrol amb fibra óptica. El Control centralitzat en la estació 
elevadora del sector III-IV.  
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La xarxa principal esta composta per les instal·lacions 
electromecàniques, dipòsits elevadors i xarxa de canonades. 

 

3.7. Dipòsit elevador 

 

Estacions elevadores 

SECTOR Superfície 
(Ha) 

Num 
Grups 

Cabal 
unitari/grup 
(l/sg) 

Alçada 
elevació 
(m) 

Pot. 
Elec. 
Inst 
(kVA) 

Capacitat 
dipòsit 
elevat(m3) 

I 1.028 3+1 305 60 1600 280 
II 2.691 6+1 381 58 3200 280 
III-IV 3.892 9+1 373 59 4800 280 
V-1 2.644 7+1 300 55 2500 200 
V-2 481 (3+1)+1 4x147+27 58 600 35 

(calderin) 
V-3 1.097 3+1 310 55 1250 200 
VII 1.323 4+1 328 65 2000 280 
VIII-1 3.875 7+1 524 85 6000 550 
VIII-2 1.120 2+1 596 57 1600 550 
IX-X 2.990 7+1 340 75 3200 200 
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3.8. Estació de elevadora Sector III-IV. Sala de Bombament 

 

Canonada Xarxa Principal, formada per canonades de diferents 
diàmetres des de 1500 mm a 150 mm i de diferent material, formigo 
Camisa xapa, Formigó pretensat i fibrociment. 

La Xarxa Principal es complementa amb una xarxa secundaria, 
realitzada en fibrociment i amb una xarxa terciària tota ella amb PVC, 
amb una longitud total aproximada de 600.000 metres. 

Els conreus més estesos en la Zona de Reg del Canal del Zujar són 
panís un 39%, tomata per industria 22%, l’arròs 10%, olivera 8% i els 
fruiters un 4%. 
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3.9. Plantació en reg per degoteig de Olivera en finca de la CR Canl de Zujar 

 

A l’any 2009 es du a terme una modernització que va consistir en la 
automatització de la xara de reg mitjançant la instal·lació d’un sistema 
de telecontrol amb comunicació via mòbil GPRS i la substitució de las 
preses de reg a parcel·la en els 10 sectors de reg, amb una inversió 
aproximada de 11 milions de euros actuant en unes 21.000 Ha, 9000 
unitats de reg i beneficiant als 8500 regants. El major projecte de 
telecontrol fet a España fins a les hores. 

La incorporació del telecontrol va suposar la instal·lació de vàlvules 
hidràuliques de tall amb solenoide i comptadors amb emissor del 
polsos. Així mateix, es van incorporar eines de gestió com cartografia 
digital de la zona de reg, un sistema de informació geogràfica (SIG), 
programa de gestió de reg i aplicacions WEB i WAP. 
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3.10. Electrovàlvules en taller de manteniment de la CR del Canal del Zujar 
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3.11. Vàlvules en taller de manteniment de la CR Canal del Zujar 

 

El sistema disposa de un SCADA, desenvolupat amb la plataforma 
comercial WinCC de Siemens, instal·lat en dos servidors redundants 
alimentats ininterrompudament (SAI) de 6 kVA de 3 doble conversió 
en el centre de control de Don Benito pel telecontrol de les 
infraestructures hidràuliques del Canal del Zujar. Aquest ESCADA recull 
i gestiona la informació del sistema de telecontrol instal·lat en les 
diferents infraestructures hidràuliques repartides al llarg del 95 km del 
canal, els 10 sectors de reg amb les seves estacions reguladores, les 6 
basses de regulació, la xarxa principal de canonades i les seves 
derivacions. La informació dels sensors instal·lats es recullen en 
autòmats connectats mitjançant una xarxa de fibra òptica amb el 
Centre de Control, a més a més s’incorpora al SCADA els principals 
paràmetres de consum elèctric de les instal·lacions en un sistema de 
avaluació de eficiència energètica. 

La modernització de les preses de reg ha permès l’establiment de regs 
programats per volum necessari i per temps. El control del consum 
s’ha traduït en importants economia del recurs hídric. També destaca 
la repercussió que la programació del reg ha tingut en l’estalvi 
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energètic del sistema, atès que la facturació es fa individualitzada pel 
consum d’aigua amb discriminació de tarifa horària preestablerta. 

 

 

3.12. Hidrant de CR Canal de Zujar 

 

Un altre estalvi i millora important del Telecontrol és la gestió de la 
instal·lació, el sistema de telecontrol té com objectiu centralitzar la 
informació subministrada per la instal·lació (preses de reg, estacions 
elevadores, dipòsits de regulació, canal..) per poder realitzar les 
maniobres centralitzades. Es disposa de la valvuleria necessària que 
permet maniobres de manera instantània o be programada, des del 
centre de control ubicat en la seu de la comunitat de regants, , 
facilitant enormement les tasques de gestió i control de l’aigua, 
ofereint la possibilitat de mesurar els consums d’aigua en temps real i 
agilitzar la facturació.  

També es important l’estalvi que es produeix pel millor control de les 
fuites. Amb el telecontrol podem,  en temps real, mitjançant control en 
la xarxa dels volums que circulen o bé per caigudes de pressió, 
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detectar  fuites,  i tancant sectors per procedir a repara amb lo que 
disminueix notablement aquest tipus de consum d’aigua. 

L’eficiència de aplicació de sistema de reg a la demanda per aspersió o 
degoteig es veu incrementada mitjançant la automatització, que 
permetprogramar el reg,obrir i tancar les vàlvules en les preses 
individuals de parcel·la i el control dels consums d’aigua. L’optimització 
de l’us de la xarxa de reg es tradueix en un estalvi d’ aigua, la reducció 
de la facturaenergètica mitjançant l’ús de tarifes amb discriminació 
horària, tot prioritzant les hores mes econòmiques, obtenint major 
rendibilitat de les explotacions. 

 

L’objectiu d’aquesta visita, es que els agricultors de la Comunitat de 
Regants Expectants de la Conca de Tremp vegin les avantatges i es 
familiaritzin amb el funcionament de les noves tecnologies, 
TELECONTROÑ que actualment s’estan implantant en les obres de 
modernització de regadiu. 

També va ser molt interessant l’experiència d’aquesta comunitat en 
quan a prendre les regnes de la gestió de la mateixa des del km 0 del 
canal del Zujar fins a la presa parcel·laria, apostant per una gestió 
professional, que els ha dut a ser la comunitat més eficient 
d’Extremadura, reportant un benefici per a l’agricultor que pot obtenir 
millor marge econòmic de la seva producció. 

 

Bodega-Secadero de pernil i embotits ibèrics en 
Salvatierra de los Barros 

 

La visita va ser a l’empresa familiar JAMONES Y EMBUTIDOS MARTÍN 
DE LA BARRERA S.L. al municipi de Salvatierra de los Barros 
(Badajoz). 
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3.13. Explicacions del procés productiu del pernil en las instal·lacions del 
JAMONES I EMBUTIDOS MARTIN DE LA BARRERA  

 

Es tracte d’una empresa familiar que disposa de ramaderia de porc 
ibèric, terres en Montanera (devesa) i una petita industria d’elaboració 
de pernil i altres embotis de porc ibèric. 
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3.14. Assecat i Maduració d’embotits ibèrics 

 

La devesa o Montanera constitueix un sistema agroforestal que permet 
una explotació equilibrada  dels recursos naturals. En la devesa 
conviuen el porc ibèric, els prats amb les alzines, les alzines sureres i 
altres especies de flora i fauna salvatge. 

El pernil “Jose Martin de la Barrena” pertany a la DO Dehesa de 
Extremadura, no obstant també produeixen pernil Ibèric i altres 
embotits ibèrics típics de la zona sense segell DO.Segons comenta 
l’empresari, posar el segell DO suposa uns despesa que no sempre es 
reconeguda i menys amb preu.  

Durant la visita per les instal·lacions de la industria ens van fer una 
explicació exhaustiva del procés d’elaboració del pernil i del productes 
“ibèrics”, tot comentantla nova normativa de qualitat de la carn, del 
pernil i dels altres elaborats de ibèric. 

Fins la sortida del nou reglament en el mercat, havien aparegut un 
gran nombre de productes amb etiquetatge confós, amb logotips, 
imatges i símbols que feien al·lusió a aspectes relacionats amb el 
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 Pernil de “Cebo”: l’animal ha estat criat en explotacions 
intensives i la seva alimentació ha estat a base de pinso de 
cereals i lleguminoses 

En el nou reglament també es regula la carga ramadera màxima 
admissible pels productes amb designació “bellota”, que  ve 
determinada per la superfície arbrada coberta del recinte SIGPAC, i es 
la següent: 

 

Superfície arbrada dels 
recintes SIGPAC que 
integren l’explotació 

(%) 

Carrega ramadera 
màxima admissible 

(animals/Ha) 

Fins a 10 0.25 
Fins a 15 0.42 
Fins a 20 0.58 
Fins a 25 0.75 
Fins a 30 0.92 
Fins a 35 1.08 

Superior a 35 1.25 
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3.15. Sala de recepció de pernil 

 

Salaó 

L’objectiu es incorporar la sal a la masa muscular que afavorira la 
deshidratació i conservació a més de donar l’olor i color típic dels 
productes curats. 

Es cobreix de sal el pernil i es col·loca en cambra a 0-4ºC i humitat de 
75-95% de humitat . El temps de salaó, que depèn del pes de la peça, 
serà entre 0,65-2 dies/kg de pes de pernil 
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3.16. Sala de salat de pernil 

 

Rentat i raspallat 

Amb l’objectiu d’eliminar la sal de la superfície 

Per obtenir un producte uniforme, les peces de pernil després del 
rentat es fan passar per una premsa  de pernils que les modelarà. 

 

Repòs i post-salat 

L’objectiu d’aquesta fase és aconseguir una distribució homogènia de 
la sal per l’interior de la peça, inhibir el creixement microbià 
indesitjable i canalitzar els processos bioquímics d’hidròlisi en lípids i 
proteïnes que donaran l’aroma i sabor característic del pernil. 

Es mantenen en cambres entre 0-6ºC i una humitat enter 70-90% un 
mínim de 40 i màxim 60 dies. 
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Assecat i Maduració 

En aquesta fase només es produeix una deshidratació de la peça i te 
lloc el suat o fusió del greix. 

Es mante la peça en cambra entre 6-16ºC, baixant l’ humitat fins els 
60-80%, en aquestes condicions estarà un mínim de 90 dies. En una 
segona fase, s’eleva la temperatura entre 16-26ºC i es mante una 
humitat relativa d’entre 55-85% durant un mínim de 90 dies 

 

 
 

3.17. Pernil en Sala de Repós 

 

Envelliment o afinat 

Durant aquest període, continuen els processos bioquímics de fases 
anteriors on a més a més, intervé la flora microbiana que li donarà un 
peculiar aroma i sabor. 
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Les condicions de la bodega on està la peça, ser a una temperatura 
d’entre 12*-22ºC i una humitat relativa d’entre 60-90% estanhi un 
mínim de 115 dies.  

 

3.18. Pernil en Sala de afinat 

 

A més per obtenir i vendre un producte Ibèric, per la llei  (RD 4/2014), 
els pernils, espatlles i lloms ibèrics, han de complir amb un mínim de 
temps de elaboració (comptat des de entrada en salaó) i un mínim de 
pes de la peça. 

En pernil  el temps: 

Pes peça entrada a 
sala (kg) 

Temps mínim 
(dies) 

≥ 7 730  
< 7 600  

En pernil el pes: 

Tipus de porc Pes (kg) 
100% Ibèric ≥ 5,75 

Ibèric ≥7 kg 
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Amb aquesta visita els assistents van veure la importància que te 
actualment la industria de alimentaria amb productes de qualitat i 
tradicionals per donar un valor afegit als productes de agricultors i 
ramaders. No obstant també es va fer palesa, que una mala gestió de 
la “marca” confon al consumidor i pot arruïnar a tot un sector 
transformador i amb ell l’agricultor i ramader. 

S’han de explotar alternatives com aquestes però treballant junts els 
productors, industrials i l’administració.  

Per finalitzar la visita varem fer una degustació de productes típics 
extremenys entre ells que no podia faltar el pernil. 

La degustació a base de pernil Ibèric de Bellota, embotits i llom de por 
ibèric, formatge torta de casar i vi de Pitarra, preparat pel Sr Manuel 
Bellido Enrique en la Casa Rural Sierra de Valles en Salvatierra de los 
Barros (Badajoz) 
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La empresa Borges neix a finals del segle XIX, la família Pont Creus va 
començar amb un petit negoci familiar de compravenda de olives i 
ametlles a la zona de Lleida i Tarragona. Al cap de una anys Oli Borges 
ja era conegut per la seva excel·letn qualitat i sabor.  

La petita empresa actualment es BORGES INTERNATIONAL GROUP, és 
una empresa d’alimentació, que té una forta presència internacional i 
és especialment coneguda per la comercialització de productes de la 
Dieta Mediterrània, com ara olis i fruits secs. Borges a Espanya té 
fàbriques d’oli a Tàrrega (Lleida) i de fruits secs a Reus (Tarragona), 
Altura (Castelló) i Viator (Almeria). 

La millora de la gestió, el compromís amb la I+D+i. la aposta per la 
integració vertical en origen via plantacions agrícoles i la 
internacionalització son algunes de les Claus del èxit de resultats de la 
companya. 

 

Pel que fa a la producció de fruits secs, com s’ha dit anteriorment, 
Borges té contractes d’integració vertical amb plantacions de noguer a 
Califòrnia (317 ha), i de noguer (504 ha) i pistatxo (102 ha) a Badajoz, 
Granada i Tàrrega. 

 

El pla d’expansió 2016-2021 de Borges preveu la plantació de més de 
mig milió d’ametllers en 2.500 hectàrees de terrenys al sud d’Espanya 
-Andalusia i Extremadura, i al sud de Portugal. Les plantacions es 
portaran a terme de forma gradual en cinc anys. S’espera que els nous 
conreus, amb varietats d'alt rendiment i de regadiu, assoleixin en la 
plena producció, unes 5.000 tones d’aquí a onze anys. 

 

El Grup Borges a Catalunya no te previst la plantació d’ametller doncs 
les condicions climatològiques son extremes per aquest conreu, però 
en canvi ofereix unes condicions climatològiques més adients per a 
l'expansió del cultiu del pistatxo, també en integració vertical. El grup 
gestiona una finca de 40 hectàrees dins de l’àmbit del canal Segarra-
Garrigues, aquesta finca ha de actuar de motor del projecte de 
integració vertical a Catalunya.  
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El pistatxo que comercialitza Borges s’importa de Estats Units i de 
Iran, unes 10.000 tones al any, i esperen que en pocs anys la evolució 
de aquest conreu en Espanya arribi a aquestes produccions. 

El grup promou els acords verticals de cooperació amb agricultors. 
Aquest pla de producció te beneficis pel productor (assessorament vers 
patrons, varietats, marcs de plantació, sistemes de reg, de recol·lecció, 
plantes transformadores a pocs quilometres i compromís de compra de 
la producció), per l’empresa(producte de qualitat excel·lent que ja no 
s’haurà de importar) i pel territori, ja que aquesta iniciativa dinamitza 
la zona on s’implanta. 

Borges compta amb una experiència de més de 25 anys en la 
implantació d’aquest producte en les seves plantacions de Badajoz i 
Granada, un total de 1200 Ha. 

El conreu i el seu posterior processat requereix grans quantitats de 
aigua, una climatologia amb hiverns freds i estius calorosos, un 
sistema de reg i de collita molt específic. 

Desprès de la collita, en menys de 24 hores, el pistatxo s’ha de pelar i 
assecar de lo contrari el pistatxo s’enfosqueix i ja no es apte per la 
comercialització. La plantació de pistatxo ha de disposar de una planta 
de tractament a poca distancia. 

LA FINCA BENAVIDES, té 151,37 ha, està situada a 10 km de Badajoz, 
al costat del riu Guadiana. Es tracta d’una finca de regadiu, on es 
cultiven noguers, pistatxos i ametllers i compta amb instal·lacions de 
reg per aspersió i reg per degoteig. 
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3.20. Imatge de plantació de Nogues (foto amunt)i de pistatxer (foto devall) 
en FINCA BENAVIDES i  
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La finca també disposa d’un centre de processat primari (pelat i 
assecat) i secundari (classificat) per als fruit secs produïts a la pròpia 
finca i a d’altres finques del grup.  
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3.21. Diferents punts de la planta de processat de fruit secs de la FINCA 
BENAVIDES 

 

La producció de pistatxo a la FINCA BENAVIDES ha arribat a 3500 
quilos per hectàrea, es preveu una vida útil de l’arbre de 50 anys, els 
costos d’explotació s’estimen en 2600 euros per hectàrea y el preu de 
mercat variable entre 4-5 euros per quilo. Aquestes dades indican una 
molt bona rendibilitat i un futur immillorable per aquest conreu. 
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3.22. Explicacions del conreu de pistatxo a la FINCA BENAVIDES 

 

El interès de la visita a La FINCA BENAVIDES rau en conèixer un nou 
conreu, la plantació del pistatxer, un producte de nova implantació en 
Espanya que te molt bones perspectives de comercialització d, doncs 
pertany a la gamma de productes de alimentació saludable i que per la 
zona de la Conca de Tremps, per les seves condicions edafo-
climàtiques i perspectives de un nou reg pressuritzat por ser 
interessant com alternativa de transformació de les futures finques de 
la Comunitat expectant de la Conca de Tremp. 

També va ser interessant conèixer de primera ma en que consisteix el 
sistema de plantació amb contractes d’integració vertical que promou 
el GRUP BORGES INTERNACIONAL 
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Finca Los Cardales en Alburquerque (Badajoz) 

La explotació FINCA LOS CARDALES es una finca amb una superfície 
de 1570 Ha, en Alburquerque (Badajoz) a peu de la carretera de 
Badajoz a Alburquerque i Valencia de Alcantara, carretera EX-110, Km 
59-60  

 

 

3.23. Via de circulació de la FINCA LOS CARDALES. A les cunetes del camí es 
pot apreciar que aquesta s’aprofita per abocar el pinso a les vaques 

 

Les instal·lacions, magatzems es troben a la parcel·la 4 del polígon 98 
de TM de Alburquerque 

Es tracte de una explotació de vaques nodrissa, de raça Limusina en 
producció semi-extensiva. L’objectiu productiu de aquesta explotació 
s’emmarca en el sector de les vaques nodrissa, i es obtenir vedells per 
la producció de carn, vedells que es venen per ser alimentats fora de la 
explotació. 
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3.24. Aspecte de la Devesa amb les vaques Limusina de la FINCA LOS 
CARDALES 

 

A Espanya la explotació de vaques nodrissa es localitza 
fonamentalment en les CCC de Castella-Lleo, Extremadura i Andalusia. 
Es tracte d’explotacions amb una alimentació principalment amb 
recursos propis basats en la pastura, complementada amb palla, 
farratges i concentrats, en petita proporció, per cobrir els mesos de 
l’any que els recursos propis (pastures) escassegen o estan esgotats.  

Per contra, la ramaderia de vaquí d’engreix, es una explotació de tipus 
intensiu, amb alimentació a base pinsos compostos, que es concentren 
a prop de les grans població com Madrid i Barcelona, sent les 
províncies amb mes densitat de granges d’engreix Lleida, Toledo i 
Segòvia.  

Els vedells neixen i  alleten fins els 6 mesos en les pastures(230-240 
kg de PV), desprès es porten a granges de engreix fora de la 
explotació fins que tenen el pes per escorxador, 12-14 mesos en 
mascles i un pes de 500 kg, i 9-11 mesos en femelles i un pes de 350-
400 kg  
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La devesa ocupa gran part de la superfície agrícola d’Extremadura, son 
terres pobres, amb clima extrem i sense aigua de reg. El conreu de 
cereal per pinso, panís, alfals i altres farratgeres a Extremadura no és 
molt important, les zones on hi ha regadiu i bones terres, es dedica a 
conreus més intensius com la tomata i altres hortícoles o be al fruiter, 
la manca de matèria prima per alimenta els ramats fa que les 
explotacions ramaderes en Sistema Devesa Semi intensiu) sigui el més 
estès a Extremadura 

La FINCA LOS CARDALES s’explota en el denominat Sistema de la 
devesa que es caracteritza per ser grans superfícies amb una marcada 
estacionalitat de les seves pastures que condiciona el maneig del 
ramat. El màxim creixement de les pastures es produeix a la 
primavera mentre que al estiu es pràcticament nul, repunta una mica a 
la tardor fins que arriba l’hivern. El terrenys de la devesa tampoc son 
gaire fèrtils, els terrenys amb més profunditat i major qualitat 
s’aprofiten per la sembra de farratges a base de civada i veça 
principalment.  

A la devesa espanyola la càrrega ramadera mitja adequada varia entre 
0,25-0,50 vaques/ha, en funció de les condicions particulars de 
cadascuna de les explotacions. 

La RAÇA LIMUSINA es una raça importada de França, d la regió de 
Limusin, al voltant dels anys 1965. Es troba més introduïda en la zona 
Nord, Centre Oest i Sud d’Espanya. 

En els últims anys a Espanya es la raça que mes creix, amb un 
creixement acumulat en el període 2009-2014 del 23,6%, seguides de 
la Asturiana de los Valles, la Rubia Gallega i de la denominades Races 
Integrades, la Charolesa i la Rubia de Aquitania 

Capa Roig alatzà, talla mitja o baixa, cap curt amb coll ample i 
relativament curt, pit ample i musculat, gropa ample i musculada, 
extremitats robustes i proporcionades, cuixes davanteres i del darrera 
amples i molt musculats 

Es la raça que aporta un major rendiment de la canal al tenir menys 
proporció de greix i un os més fi, uns lloms i quarts del darrera 
excepcionals.  

Les avantatges de la raça limusina son: 
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L’eficiència es mesura per la seva facilitat de part, amb animals fèrtils i 
prolífics amb una vida productiva superior a moltes altres races i 
eficiència en quan a índex de transformació. 

Comoditat de maneig pel seu bon caràcter, per la seva aptitud de cria 
amb pocs problemes de part, i gran adaptabilitat a diferents  entorns 

Rendibilitat per que es tracte de animals uniformes i ben conformats 
des de que neixen, que tenen els millors rendiments en la canal per 
que tenen una major proporció de carns de primera.  

 

 

3.25. Exemplar de vedell de la raça Limusina 

 

També s’utilitza el creuament amb Limusina com millorant de altres 
races de carn . 
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El pes viu dels individus segons edat i sexe de la raça Limusina es: 

 

TIPO MACHOS HEMBRAS 
Vedells   
Al Naixement 37, 9 kg 35,6 kg 
90 dies 131,o kg 120,7 kg 
120 dies 223,8 kg 198, 4 kg 
365 dies 378,2 kg 299,0 kg 
Novillos   
18 mesos  372,6 kg 
24 mesos  430,9 kg 
30 mesos  510,9 kg 
Adults   
 1000-1300 kg 650-850 kg 

 

La visita a la explotació FINCA LOS CARDALES va ser una experiència 
enriquidora per que es va veure una explotació ramadera ben 
dissenyada on s’aprofitava de forma eficient el recurs de la devesa 
amb una raça productiva i que te interès en la Conca de tremp per la 
explotació ramadera intensiva del vedell d’engreix, que pot aprofitar en 
la seva alimentació, a base de pinso, els conreus extensius que es 
podran fer en el nou regadiu 
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El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX) que es una entitat de dret públic amb autonomia 
patrimonial, organitzativa i funcional de la Junta d’Extremadura.  

CICYTES esta integrat per l’Institut d’Investigacions Agràries “La 
Orden-Valdesequera”, l’Institut Tecnològic Agroalimentari  
d’Extremadura (INTAEX), l’Institut del Suro, la Fusta i el Carbó Vegetal 
(ICMC) i el Centre de Agricultura Ecològica i de Muntanya (CAEM). 

CICYTE neix per millorar la coordinació de les tasques investigadores 
en l’àmbit de la Agricultura, la Ramaderia, la Agroalimentació i La 
Devesa.  

L’objectiu general es servir de recolzament del sector empresarial 
extremeny per la incorporació de la I+D+i als seus processos 
productius. 

A la FINCA VALDESEQUERA les especies ramaderes autoctones 
d’Extremadura son l’eix de treball. Les especies en estudi son vacuna, 
ovina porcina i cabruna, tant de races autòctones com millorades, i 
l’objectiu dels seus projectes es reduir costos (alimentació i maneig, 
etc..), millorar els paràmetres reproductius i incrementar les 
produccions. 

També disposa d’infraestructures per dur a terme estudis de 
caracterització i diferenciació de les produccions ramaderes amb 
l’objectiu d’incrementar el seu valor afegit i per últim, també realitza 
estudis per atendre els principals problemes de l’agroindustria derivada 
del sector ramader, l’industria càrnia i la de formatge.  

Les races autòctones que actualment utilitzen en els seus estudis son 
en vaqui, la raça RETINTA, en oví la ovella MERINA, en cabrú la raça 
VERATA i porcí el porc IBERIC en sistemes extensius lligats a la 
utilització dels recursos naturals de la devesa 
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3.27. Corders raça Merina  

 

3.28. Cabra raça Verata  
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Varem visitar les instal·lacions en general i concretament la sala de 
munyir mecànica adaptada a la raça de bestiar cabrú “verata” amb 
control lleter individual. 

 

3.29. Sala de munyir cabra  
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3.30. Cabres col·locades per s ser munyides  

 

S’estaven realitzant estudis d’utilització de subproductes 
agroindustrials i farratgeres mitjançant ensitjats en la alimentació de 
ramats de diferents especies i la seva influencia en la producció de llet 
i carn.  

En quan a porc ibèric estaven estudiant el desenvolupament de una 
línea de porcí ibèric seleccionat per caràcters reproductius i maternals. 
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3.31. Porc Ibèric  

 

També varem fer una visita a la devesa on hi havia vaques de carn 
raça “retinta” autòctona d’Extremadura, una vaca gran i bastant bona 
per producció de carn. En aquest cas els estudis van encaminats a 
millorar la seva qualitat reproductiva i millora del seu rendiment en 
carn. 
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3.32. Vaca Retinta  

 

Amb aquesta visita es fa palès d’importància de l’Administració en la 
conservació de les especies autòctones i el paper que ha de tenir en la 
investigació i desenvolupament per que aquestes especies siguin 
rendibles en producció de carn i llet. Aquest es un paper que la 
empresa privada no pot fer doncs es tracte de races menys productive,  
però interessants de cara a la qualitat de les seves produccions sobre 
tot quan es tracta de la agroindústria de productes artesanals 
tradicionals.   
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4.- Dades de Contacte 

 

QUESOS DEL CASAR, SL 

Ctra. Casar-Arroyo, s/n 

10190 Casar de Cáceres 

(+34) 927290596 

informacion@quesosdelcasar.es 

 

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DEL ZUJAR 

SECRETARIO:  Juan Antonio Merino Palomo 

c/ de Zafrilla, s/n 

06400 Don Benito (Badajoz) 

Telefono 924813345 

(+34) 924801659 

crzujar@crzujar.org 

 

JAMONES Y EMBUTIDOS MARTÍN DE LA BARRERA S.L.  

CTRA. ZAFRA/SALVATIERRA DE LOS BARROS  

06175 SALVATIERRA DE LOS BARROS (BADAJOZ)  

(+34) 924-698506  
 

Casa Rural Sierras y Valles 

Manuel Bellido 699391989 

Carretera de Zafra, 115  

06175 Salvatierra de Los Barros (Badajoz) 

bellidopiel@hotmail.com 
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http://casaruralsierrayvalles.jimdo.com 

 

FINCA BENAVIDES 

Ctra. De Olivenza Km 10 

06080 BADAJOZ 

(+34) 924253111 

 

FINCA LOS CARDALES 

carretera EX-110, Km 59-60 

06510 Alburquerque (Badajoz)  

 

FINCA VALDESEQUERA 

Responsable: Fermin López Gallego 

Carretera Badajoz - Cáceres, Km 64,5. 

06071 BADAJOZ 

(+34) 924 12 72 92 

cicytex@gobex.es 
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