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Arròs al Delta:  

no fem salat!

Us heu parat a pensar d’on surten els milers de grans 

d’arròs que consumim? Al delta de l’Ebre s’hi conreen 

vastes extensions d’arrossars i és d’on surten els grans 

que més endavant formaran part de les nostres paelles o 

arrossos a la cubana.

Garantir la sostenibilitat dels sistemes de producció 

d’un cultiu tan important per a la humanitat forma part 

de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 2. 

Els cereals són el gran puntal de l’alimentació humana, 

juntament amb els llegums. Dels cereals se n’aprofita el 

gra, del qual es pot fer farina i, amb aquesta, pa, pasta, etc. 

Els efectes del canvi climàtic sobre els arrossars s’han 

fet notar. L’increment de la temperatura i la sequera han 

fet augmentar la salinitat dels sòls i l’aigua, i això ha fet 

minvar la producció dels camps d’arròs. D’altra banda, la 

plaga del cargol poma, una espècie invasora que té efectes 

devastadors sobre els arrossars, s’ha expandit sense 

aturador i ha provocat danys enormes a les collites.

S’ha observat que si s’inunden els camps amb aigua de mar 

es frena l’expansió del cargol poma, però la collita d’arròs 

minva degut a la salinitat. Per sort, un cop més la ciència 

surt al rescat. El projecte de recerca Neurice (finançat a 

través de la convocatòria europea de seguretat alimentària 

sostenible) té com a objectiu aconseguir noves varietats 

d’arròs que siguin tolerants a una alta concentració de sal 

sense que se’n vegi afectada la collita. D’aquesta manera 

es podrà lluitar contra la plaga tan terrible del cargol poma 

i alhora mantenir la producció d’arròs! Si voleu saber més 

coses sobre aquest projecte, feu una ullada a aquest 

enllaç: http://bit.ly/2mseQTZ
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el repte!

Ordeneu i numereu les imatges (de l’1 al 7)  
i construïu la història d’un gra d’arròs: des de 
quan es prepara el terreny per plantar-lo fins 
que arriba al plat. 

1.  Preparació de la terra: s’enterren les restes 
de la collita anterior i es barregen mentre el 
terreny està inundat (finals d’hivern).

2.  S’eixuga la terra, s’adoba, es reconstrueixen 
els marges i es prepara per a la sembra.

3.  Inundació dels camps i sembra: per terra 
o bé per aire s’escampen les llavors pels 
camps. S’aprofita per adobar i tractar els 
camps també (principis de maig).

4. Creixement de l’arròs.

5.  Recol·lecció de l’arròs: quan el gra és madur 
cal segar (setembre-octubre).

6. Condicionament del gra en una indústria.

7.  Arròs preparat perquè et puguis menjar una 
bona paella. Que aprofiti!
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