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El canvi climàtic
• El clima observat està canviant. 

– Temperatura
• Augment continu de la temperatura 

mitjana des dels anys 70 (+2C).
• L’augment de les temperatures màximes és 

encara més intens.
– Precipitació

• No hi ha tendències observades de 
precipitació anual.

• Augment significatiu del nombre de dies 
secs consecutius (CDD).

• Disminució significativa del nombre de dies 
anuals amb precipitació (augment SDII).



El canvi climàtic

• De cara al futur, 
esperem que:
– La precipitació mitjana 

anual disminueixi de 
manera significativa.

– La temperatura segueixi 
augmentant.



Conseqüències agronòmiques del canvi 
climàtic
• Augment de l’evapotranspiració 

potencial (ETo).
• Augment de la demanda hídrica 

de la vegetació.
• Disminució de la precipitació 

(afectant directament al secà).
• Disminució dels recursos hídrics 

disponibles (afectant 
directament al regadiu).

• És necessària una adaptació a la 
nova situació.

• La introducció del reg de suport 
pot ser una solució per 
mantenir cultius 
tradicionalment de secà, evitant 
els anys dolents o danys a la 
planta degut a les sequeres.

• La introducció o extensió del reg 
s’ha de fer pensant que hi haurà 
menys recursos disponibles.



Àrea d’estudi : la Terra Alta

• Àrea de marcat relleu (300-100 
m.)

• El sud és més humit, el nord és 
més sec.

• Cultius tradicionalment de secà: 
vinya, oliva, ametlla.

• Xarxa de reg al nord de la 
comarca.
– L’aigua procedeix del pantà de 

Ribarroja.
– Destinada al reg de suport.



Objectius

Establir una xarxa d’observació i un sistema de 
monitorització de la sequera meteorològica i 
agronòmica, incloent recomanacions de reg de suport, 
per a la vinya de la Terra Alta.

El reg de suport són regs mínims per garantir el 
benestar de la planta o tingui produccions massa baixes 
en períodes especialment secs. Es proposa regar el 
mínim necessari per evitar l’estrès. 



Xarxa d’observació

• Estacions meteorològiques
(SMC i AEMET).

• Municipis:
– La Pobla de Massaluca.
– Batea.
– Gandesa.
– Horta de Sant Joan.

• Finques seleccionades.
– 2 parcel·les per municipi.
– 1 de secà i 1 de regadiu.
– A Horta, ambdúes són de secà.



Dades meteorològiques

• Sèries de dades
– La d’Horta de Sant Joan és la 

sèrie més llarga.
– La de Gandesa la més curta.
– L’estació de la Pobla de 

Massaluca ha estat parada
durant moltes setmanes de 
2019 i no hem aconseguit una
sèrie llarga.

• Horta és el municipi més
humit.



Sequera meteorològica

• SPI-12
• Indicador de sequera 

meteorològica.
• Per cada mes, avaluem 

els 12 mesos anteriors.
• Comparem la sèrie d’Horta de 

Sant Joan i la de l’Observatori 
de l’Ebre.

• Veiem que els grans períodes 
de sequera són comuns.



Sensors d’humitat del sòl
• Instruments proveïts per METER Group (Lab-Ferrer).

– Sensors Teros 10.
– Data Logger ZL6.

• Enviament de les dades per telefonia mòbil.
• Plaques solars.

• Profunditats: 5, 10, 25, 50 i 70 cm.
• Les dades ens permetran

– Monitorització en temps real de la humitat del sòl.
– Calibratge del model.

Perforació fins a 70 cm per a 
instal·lar les sondes mitjançant 
una broca manual, 6 de juny 
de 2019 (Gandesa).

Instal·lació
d’un data 
logger. 
Gandesa, 6 de 
juny de 2019.



Dades d’humitat del sòl 
de teledetecció

• Humitat del sòl superficial (0-5 cm) procedent de la teledetecció.
– Imatges setmanals del satèl·lit SMOS, desagregat a 1 km de resolució espacial mitjançant dades MODIS (NDVI i LST).
– Tractament realitzat per isardSAT.

• Bona font d’informació espacialitzada.
• En un primer moment elaborarem mapes de l’anomalia respecte la climatologia (2009-2019).
• Més endavant mirarem de veure si podem extreure més informació de valor d’aquestes dades.

Anomalia de la humitat del sòl (Novembre 2017) Anomalia de la humitat del sòl (Abril 2018)



Simulació de la humitat 
del sòl
• Pas de temps setmanal.
• Model de balanç hídric basat en FAO-56 amb simulació del 

drenatge.
• Model senzill que permet seguir de manera acurada 

l’evolució la humitat del sòl.
• Amb el model podem:

– Reconstruir la humitat del sòl del període històric (aprofitant la 
informació meteorològica).

– Estimar l’evapotranspiració real dels períodes en que tenim 
dades d’humitat del sòl.

– Estimar les necessitats de reg.
• Reg

– Matemàticament simple, agronòmicament complex.
– El model rega quan la humitat del sòl assoleix un nivell pre-

establert i rega fins a un altre nivell pre-establert.
– El model evita regar prop de la verema.



Resultats de la simulació

• El model es capaç de reproduir molt bé 
l’assecament del sòl de la primavera i 
l’estiu.

• El model no reprodueix tan bé l’efecte de 
la la precipitació de l’octubre.
– Subestimació de la precipitació observada.
– Aportacions degut a processos laterals no 

simulats (escorrentia provinent del relleu).
• El model reprodueix força bé l’efecte de la 

precipitació del gener i la posterior 
recessió cap a la capacitat de camp.



Reconstrucció de la 
sequera

• Reconstrucció de 
les sèries 
històriques 
d’humitat del sòl.

• Càlcul de l’índex de 
sequera SMDI.

• Amb aquesta 
informació podrem 
establir si una 
situació donada és 
anormalment seca 
o humida.

• Això permetrà 
donar context als 
butlletins de 
sequera.
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Índex d’humitat del sòl Índex de sequera



Simulació del reg

• S’ha aplicat l’estratègia de 
reg de suport a la sèrie 
històrica.

• El reg és més necessari a 
Batea que a Gandesa i Horta 
(per aquest ordre).

• Només apareixen regs de 
primavera i estiu a Batea. 

• La major part dels regs són 
després de la verema.

• El model evita regar al 
voltant de la verema.
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Precipitació + Reg Esdeveniments de reg



Presentació de la 
informació als usuaris

• La informació s’ha de 
presentar als usuaris de 
manera simple i efectiva.

• Els usuaris han de poder 
prendre decisions amb la 
informació rebuda.

• Butlletí setmanal amb 
informació meteorològica, 
estat hídric del sòl en secà i 
recomanacions de reg en 
regadiu.



Butlletí de sequera
• Mapa de l’anomalia del sòl superficial.

– Visió de conjunt de la comarca.
– Informació rellevant a curt termini (darrera 

setmana).
• Precipitació recollida

– Darrera setmana.
– Darrer mes complet.
– Darrer trimestre complet.
– Darrer any complet.
– Indicadors de sequera (qualificació).

• Indiquen en paraules si els valors són 
climàticament secs o humits.

• Precipitació prevista.
– Probabilitat de precipitació per la setmana vinent.

• Estat hídric en secà.
– Índex d’humitat del sòl i qualificació.
– Valor fàcil d’interpretar.
– Qualificació en paraules per ajudar a la 

interpretació (en funció del clima).
• Estat hídric en regadiu i recomanació de reg.

– Índex d’humitat del sòl.
– Indicació de si cal regar aquesta setmana.
– Recomanació de reg.

• En mm/dia.
• En hores de reg per a una configuració dels 

goters típica a la zona.

• El butlletí es publica cada dilluns.



Publicació del butlletí de 
sequera
• Publicació a la pàgina web de 

l’Observatori de l’Ebre.
– Accés al darrer butlletí i a tots els 

anteriors.

• Publicació en un canal de 
Telegram.
– Fàcil lectura mitjançant el telèfon 

mòbil.



Conclusions i perspectives

• Observatori de la Sequera a la Terra Alta 
implementat.

• Informació objectiva setmanal sobre l’estat 
hídric de la vinya, en secà i en regadiu.

• Es fan recomanacions de reg de suport.
• Sistema basat en la humitat del sòl.

– Observacions in-situ en finques.
– Observacions remotes.
– Model.

• Model simple i robust.
– Ens permet reconstruir la humitat del sòl del 

passat.
– Això ens permet valorar els valors setmanals amb 

perspectiva climàtica (sequera).
– Ens permet fer recomanacions de reg.

• Butlletí simple i clar.
– Pàgina web.
– Canal de Telegram.

• Hem tingut dificultats a la Pobla de Massaluca, 
però si l’estació no torna a fallar aviat 
l’inclourem al butlletí.

• Caldrà trobar un mecanisme per fer aquest 
projecte perenne en el temps.



Agraïments

• Aquest projecte no hauria 
estat possible sense el 
projecte LIFE CLINOMICS.

• La comunicació amb el 
COPATE sempre ha estat 
clara i fluida, facilitant el bon 
progrés de la iniciativa.

• L’Escola Agrària de Gandesa 
ha estat un actor clau, 
aportant coneixement 
agronòmic i ajudant a trobar 
les finques on s’han instal·lat 
els sensors.

• El grup de vitivinicultura de 
l’IRTA també ens ha aportat 
informació agronòmica molt 
útil per elaborar el model.



Moltes gràcies
per la seva atenció


