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A. CARALT 

Creix la preocupació entre els vi-
ticultors de la DO Terra Alta pels 
efectes adversos de la persistent 
sequera poques setmanes abans 
d’iniciar la verema d’enguany. 
Un hivern poc plujós, una prima-
vera seca i les altes temperatu-
res d’estiu han col·locat la plan-
ta en una situació d’elevat estrès 
hídric que pot repercutir en una 
menor collita.   

El president de la DO i viticul-
tor bateà, Joan Arrufí, així ho va-
ticina. «Patim un any de sequera 
important i la situació no és la 
idònia. Esperem una baixada de 
producció però a la vegada una 
millora de qualitat», assenyala.  

Les finques més sensibles a la 
sequera són les que no disposen 
de reg de suport –la majoria vi-
nyes velles–, finques on hi ha plan-
tades varietats foranies com les 
franceses chardonnay i viognier 
i, en menor mesura, altres varie-
tats com el cabernet, sirà i el ma-
cabeu. Pel que a les garnatxes, 
que són varietats autòctones de 
la Terra Alta, el creixement de la 
planta ha estat correcte però la 
formació dels grans de raïm ha 
estat una mica inferior en rela-
ció a una campanya normal. 

«Allà on no hi ha reg de suport, 
el problema de la sequera pot pro-
vocar en algunes varietats que el 
raïm no acabi de madurar bé... 
però encara hem d’esperar», pre-
cisa Arrufí. 

Viticultors com Francesc Fer-
ré, del celler Frisach de Corbera 
d’Ebre, vaticinen una baixada de 
producció d’un 15 per cent, apro-
ximadament. En anys de seque-
ra com enguany, exposa, és clau 
l’ús del reg de suport, que tots els 
viticultors que poden n’estan fent 
ús ara mateix.  

«Ens trobem en un moment 
clau de la campanya, la planta ha 
finalitzat el creixement vegeta-
tiu i ara el raïm començarà a ve-
rolar –madurar– i canvia de co-
lor», justifica Ferré. «I si no hi ha 
prou aigua, ens quedarem curts», 
ratifica el president del consell 
regulador. 

El procés de canvi de color del 
raïm culmina a mitjan agost i a 
finals d’agost comença la vere-
ma d’algunes varietats. Enguany, 
a causa de la sequera, es podria 
avançar uns dies. 

L’alcalde de Batea i viticultor, 
Joaquim Paladella, expressa el 
mateix sentiment de preocupa-
ció. «Fa molt de temps que no 
plou, i si no hi ha aigua, les vinyes 
pateixen molt», afirma. Batea, el 
principal municipi productor de 
raïm i vi a la DO Terra Alta, dispo-
sa de reg de suport, però no a tot 
el terme municipal.  

Reg amb avaries 
A més, a la sequera s’hi ha afegit 
enguany el funcionament ines-
table del regadiu, amb avaries, 

per exemple a la bassa de reg de 
Batea, que han trastocat la pla-
nificació dels viticultors. «Ara es 
torna a regar, però hi ha pagesos 
que es queixen que no els arriba 
l’aigua», explica Paladella. El pre-
sident de la DO confirma que els 
«imprevistos» en l’ús del rega-
diu han generat una preocupa-
ció afegida. 

L’enòleg de Vilalba, Joan Bada, 
confirma aquesta situació però 
afegeix que l’estrès hídric pot be-
neficiar la qualitat del raïm, com 
també espera Arrufí. 
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La persistent sequera pot reduir la 

producció de raïm a la DO Terra Alta
Els viticultors que 
poden compensen 
l’absència d’aigua amb 
l’ús del reg de suport 
tot i les avaries que 
ha patit el sistema

Una vinya de Corbera d’Ebre, amb grans de raïm poc desenvolupats per manca d’aigua. FOTO: J. REVILLAS

Ametllers 
i oliveres 

■ La manca d’aigua no altera 
només les previsions dels viticul-
tors. Els pagesos amb conreus 
d’ametllers i oliveres també so-
freixen els efectes de la seque-
ra o seca, com s’anomena a la co-
marca. La situació més preo-
cupant és per a l’ametller, un 
arbre que malgrat una situació 
de manca d’aigua aguanta el 
fruit tot i els perjudicis per la sa-
lut del propi arbre. L’olivera, en 
canvi, en situacions similars, 
llença a terra l’oliva. Alguns pa-
gesos haurien vist aquest pre-
ocupant fenomen a l’àrea de 
Batea. El pagès i expresident 
de la DOP Oli de la Terra Alta, Ra-
mon Llop, de la Fatarella, ad-
met la situació de seca però 
afirma que l’olivera no ha deixat 
anar el seu fruit.

L’A P U N T

EBRE Tivissa estrena una nova marca turística que destaca 
la seva història i el seu paisatge. El municipi també ha creat 
una web turística amb la participació dels veïns . P 24
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Deltebre Dansa arriba a l’equador 

amb un nou rècord de participació

■ El festival Deltebre Dansa va 
finalitzar el dilluns passat la pri-
mera setmana d’espectacles amb 
un total aproximat de 7.500 visi-
tants. Un nou rècord quant a  par-
ticipació.  

Veïns i veïnes de la població 
de Deltebre i molts més especta-
dors que s’han apropat fins el lloc 
per poder gaudir d’una nit d’ex-
hibicions de tot tipus. Tots els 
matins s’obre a la pàgina d’Inter-

net i a la taquilla dels espais de 
formació la reserva d’entrades 
per a l’actuació d’aquella matei-
xa nit. Per a aquells que no la pu-
guin aconseguir, hi ha una sego-
na opció a les 20 hores, única-
ment a la taquilla de la zona 
d’espectacles i oci.  

Tots els dies les entrades han 
estat esgotades i la carpa s’ha om-
plert de gom a gom arribant al 
seu aforament màxim amb 900 

assistents. Entre 100 i 300 espec-
tadors s’han de sumar a la xifra 
final ja que no han pogut accedir 
a la carpa però han seguit l’espec-
tacle des de fora, a través de la 
pantalla exterior.  

El festival continua la seva pro-
gramació fins al proper dissab-
te, dia 23, que posaran punt final 
amb una mostra dels tallers d’ini-
ciació i una mostra dels labora-
toris creatius. –MARIA NOCHE

Cua de gent esperant per entrar a la carpa del Deltebre Dansa. 
FOTO: DELTEBRE DANSA


