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! La viticultura de la regió mediterrània ha fet avenços significatius gràcies als nous mètodes agronòmics basats en el coneixement 
ecofisiològic i genètic de les diferents espècies i varietats de vinya. Està científicament demostrat que el grau de creixement i producció de la vinya 
és molt dependent del clima. Els continguts de sucres en els raïms i d’alcohol en els vins són considerats els principals paràmetres per estudiar 
la qualitat dels vins.

! L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els efectes de l’actual canvi global en la graduació alcohòlica dels vins negres de la Denominació
d’Origen (DO) Montsant (el Priorat). S’estudien les relacions entre el clima i els nivells d’alcohol en els vins negres d’aquest regió per al període
1984-2008. Els canvis en els usos del sòl i els canvis en les pràctiques agrícoles també són considerats per estudiar l’evolució d’aquesta graduació.

! Es digitalitzaren 2.399 certificats d’anàlisi
de l’arxiu històric de l’Estació Enològica de 
Reus (INCAVI).

! Les analítiques de mostres de vi negre de 
la DO Montsant suposaren el 54,7% de les 
fitxes i motivaren l’estudi d’aquesta varietat en 
aquesta DO.

! Al mes d’octubre i en el conjunt de l’estació de tardor és on es detecten més 
correlacions estadísticament significatives entre la sèrie de grau alcohòlic i les sèries de 
temperatura i precipitació de la DO.

! En aquells mesos d’octubre on es doni un dèficit hídric important hi haurà una 
concentració de sucres (més alcohol probable) en el procés final de maduració de les baies.

! En canvi, l’esdeveniment de precipitacions intenses a la tardor pot diluir la 
concentració de sucres en el raïm.

! La simulació a partir dels 
paràmetres climàtics del mes 
d’octubre explica gairebé un 50% 
de la variabilitat real del grau 
alcohòlic dels vins negres de la 
DO Montsant.

! Hi ha un desajust significatiu 
del model a partir de l’any 2005. 
En aquest any s’inicia un augment 
sobtat de la graduació dels vins.

! La Carinyena és la varietat que més es 
redueix en les darreres dècades.

! La Garnatxa Negra es continua plantant i 
es manté en valors similars de percentatge al 
llarg del temps.

! S’introdueixen noves varietats no 
autòctones de vi negre en els anys més recents.

! Es presenta la sèrie anual de graduació alcohòlica dels vins negres al 
llarg del període 1984-2008 (25 anys), una longitud considerable en tractar-se 
d’aquesta variable vinícola.

! No es detecta una tendència estadísticament significativa en els nivells 
d’alcohol d’aquests vins negres durant la dècada dels 80 i 90. No obstant, un 
increment abrupte al voltant d’1% de graduació alcohòlica és observat 
durant els darrers quatre anys del període d’estudi: 2005-2008. 

! Els resultats mostren que la variabilitat interanual dels nivells d’alcohol en 
els vins negres de la DO Montsant es poden explicar parcialment per les 
condicions de temperatura i precipitació durant els dies previs a la verema.

! Els alts nivells de graduació alcohòlica detectats a partir de 2005 podrien 
estar més aviat relacionats amb les darreres pràctiques vitivinícoles i 
tendències vinícoles que no pas amb el canvi climàtic.

! Entre les noves pràctiques vitícoles cal destacar la
introducció de noves varietats atlàntiques que
afavoreixen un alt contingut de sucre en el raïm, i
l’increment de la producció per ha en les noves
plantacions per la implementació del sistema d’emparrat.

! Les noves tendències vinícoles venen marcades per
les altes puntuacions que reben per part dels experts i
sommeliers internacionals aquells vins que tenen una
elevada graduació alcohòlica. Els vinyataires, en conseqüència,
acostumen a endarrerir la verema per aconseguir un nivell òptim
de maduresa fenòlica.

! La creació de la DO Montsant al 2001 també podria haver contribuït en 
l’increment del grau alcohòlic dels vins en establir un nivell mínim de 12,5º.

! La DO Montsant comprèn 36.171 ha i 
es troba majoritàriament a la comarca del 
Priorat (Camp de Tarragona).

! Mitjançant els mapes de cobertes del sòl 
del CREAF es va detectar un important 
increment de l’extensió de la vinya: un 16% 
en només 4 anys (2002-2006).

! Els municipis de Marçà, Cornudella de 
Montsant, Margalef i Ulldemolins són els  
que més han incrementat el conreu de la 
vinya, convertint altres conreus tradicionals. 

! Al 1990 hi havia 10 cellers a la DO 
Montsant. Avui dia, n’hi ha més de 50. Això 
ha comportat un auge econòmic a la zona 
centrada en el món del vi. La creació de la 
DO Montsant al 2001 ajudà a consolidar 
aquesta transformació socioeconòmica.

! El grau alcohòlic mitjà dels vins 
negres de la DO Montsant és de 
13,2º.

! Al llarg de 25 anys s’ha 
incrementat al voltant d’un 1º, 
passant de 12,6º a 13,6º.

! Els darrers anys obtenen valors 
superiors a 14º. A partir de 15º els 
vins són classificats com a vins 
especials (finos, sherry, vi dolç, etc.).
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