
Organitza :       

   
  

Col.labora :    

                                                        

Jornada Técnica visita dia 26 de novembre de 2022 

 

   

Inscripcions: data límit 18/11/2022   
De 9:30 a 13:00 h. aprox. –Sortida des de Tàrrega  

 

Hora : 9:30 h Esmorzar –Concretarem el lloc uns dies abans. 

 
10 h. Sortida  

Estació de bombament de Verdú,  bassa i visita a les oficines al centre de control ASG. 

 

PREU : Soci 3€ - No soci 6€ - (Aforament limitat) S’anirà amb cotxer particular. - Inscripcions 

sobreestants@sobreestants.com – 973 500 002 – 649 58 99 82 

A càrrec de : A càrrec : Jordi Sala Campo - Director Operacions i Manteniment 

 
El Centre de Control, el qual està instal·lat a les oficines d’Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), és sense dubte el cor del 

Sistema de Reg Segarra-Garrigues, ja que des d’aquest Centre s’opera i es controla de manera permanent les 24 hores 

de cada dia durant tota la campanya de reg la xarxa del Sistema Segarra-Garrigues. El programari del centre de control 

es pot dividir en dos grans grups; El sistema SCADA i el sistema d’informació web, les aplicacions web per gestió dels 

comptadors de reg. 

El sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) permet visualitzar i controlar els automates de les 

estacions de bombament i bases del sistema Segarra Garrigues. El sistema el formen aproximadament 67 controladors 

lògics programables (PLC) (de basses i estacions) i 10.000 unitats remotes per al control del reg. 

Les dades provinents d’aquests dispositius (alarmes, consignes i lectures) es poden veure al SCADA seguint una 

organització jeràrquica per sectors, subsectors i estacions de bombament o bases. 

 

El sistema d’informació el conformen les eines destinades a la gestió, tractament i visualització d’informació. Les 

aplicacions del sistema d’informació processen dades precedents de diferents orígens, aquests orígens son totalment 

invisibles per a l’usuari de manera que se’ls presenta la informació d’una forma ordenada i homogènia. El sistema 

d’informació el conformen les següents aplicacions web: 

 

La web del regant: pensada perquè els regants o comunitats de regants accedeixin a les seves dades de consums. 

L’usuari pot accedir al web i consultar consums entre dates, afegir i/o modificar cultius i personalitzar alguns 

paràmetres. També poden consultar recomanacions de reg personalitzades per que hi te plantat. 

 

L’eHidrant: aplicació web per a la gestió remota de les diferents preses de reg. Recull les lectures i els cabals de tots els 

comptadors del sistema Segarra-Garrigues i permet operar, obrir o tancar, remotament les vàlvules. 

 

L’eGis: sistema d’informació geogràfica que permet veure sobre el plànol tots els comptadors i el seu estat de forma que 

es pot fer una idea general del funcionament del sistema i detectar possibles problemes en alguna zona concreta. 

 

L’us del sistema SCADA i el sistema d’informació ens permet gestionar d’una forma eficient el reg del sistema Segarra-

Garrigues. Sense el centre de control es faria molt difícil la gestió del reg actualment. 


