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LIFE PRIORAT+ MONTSANT és un projecte finançat per la Comissió
Europea que té com a objectiu principal desenvolupar i demostrar
un model de producció vitivinícola sostenible a gran escala a la
comarca del Priorat, per mitjà de l’aplicació d’un conjunt de
metodologies per a l’ús eficient dels recursos naturals
en tota la seva cadena de valor, que
posteriorment es pugui reproduir en altres
regions vitivinícoles de la Unió Europea.

REPTE DE LA COMARCA
DEL PRIORAT EN EL MARC
DE LA SOSTENIBILITAT:
Els últims trenta anys, la comarca catalana del Priorat s’ha convertit en
un model d’èxit internacional en la producció de vins d’alta qualitat,
gràcies a l’elaboració acurada dels seus vins i a l’aprofitament del seu
patrimoni vitícola, natural i cultural.
Amb tot, el sector vitivinícola de la comarca, format per 170 cellers pertanyents a les denominacions d’origen D.O.Q. Priorat i
DO Montsant, s’enfronta amb diferents reptes relacionats amb la sostenibilitat del conreu i l’elaboració dels vins, així com amb
la conservació d’un entorn natural únic i la reducció de l’impacte ambiental en la quantitat i la qualitat del vi produït. I això, a
més, en un context de competència internacional creixent i d’un mercat cada cop més exigent i ambientalment responsable.

UN MODEL INNOVADOR PER A UNA PRODUCCIÓ DE
VI SOSTENIBLE I D’ALTA QUALITAT APLICABLE
A ALTRES REGIONS ESPANYOLES I EUROPEES VITIVINÍCOLES.

OBJECTIUS

ACCIONS

RESULTATS

Demostrar a viticultors i enòlegs els
beneficis d’aplicar tècniques de
producció sostenible per optimitzar
recursos.

Aplicar un conjunt de metodologies
per a una gestió eficient del risc en
viticultura.

Reducció del consum d’aigua per tona
de raïm produïda per al reg de 400
hectàrees de vinya.

Implementar un programa específic
de Gestió Integrada de Plagues per a
la vinya.

Disminució de l’ús de pesticides i
fertilitzants, en favor d’altres de més
respectuosos amb el medi ambient.

Desenvolupar estratègies per a un ús
eficient dels fertilitzants en vinya.

Reducció del consum d’energia, aigua i
materials en els processos de celler.

Implementar tècniques de producció
sostenible per optimitzar l’ús dels
recursos (aigua, energia i materials) al
celler.

Reducció objectiva de l’impacte
mediambiental del cicle d’elaboració
del vi produït a la comarca del Priorat
per mitjà de l’aplicació pilot de la nova
regla europea de càlcul de “l’empremta
ambiental del producte” (PEF WINE).

Sensibilitzar els consumidors sobre la
importància de l’empremta
mediambiental del vi.
Proporcionar les eines adequades als
viticultors i els enòlegs per aplicar
nous models de negoci cap a una
producció de vi sostenible.
Demostrar els beneficis de combinar
la conservació del paisatge i la
reducció de l’impacte de l’empremta
mediambiental global del vi per
fomentar el turisme sostenible.
Transferir els resultats i les lliçons
apreses a altres regions vitivinícoles
europees.

Proporcionar les eines adequades per
desenvolupar un model de producció
vitivinícola sostenible.
Emprendre accions adreçades a
posicionar la Comarca del Priorat com
una destinació de referència
internacional en elaboració de vi de
qualitat i sostenibilitat.
Desenvolupar iniciatives que ajudin a
aplicar i transferir els resultats del
projecte.

Augment de la sensibilització de
viticultors i cellers en l’ús de tècniques
de producció sostenible.
Augment de la conscienciació dels
consumidors sobre l’empremta
mediambiental del vi.
Millora del posicionament de la
comarca del Priorat com a destinació
enoturística sostenible.
Implementació dels resultats del
projecte en sis altres regions europees
vitivinícoles.

UN PROJECTE QUE PROPORCIONA, A MÉS, LES
BASES I LES EINES MÉS ADEQUADES EN FAVOR
D’UN ENOTURISME SOSTENIBLE.

LIFE PRIORAT+ MONTSANT disposa d’un pressupost global de 1.529.153 euros,
compta amb la contribució financera de l’eina LIFE+ de la Unió Europea, i es
desenvoluparà durant quatre anys, del juliol del 2016 al juny del 2020. Les entitats que el porten a terme són:

EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS PER A LA MILLORA DE LA
SOSTENIBILITAT DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMARCA DEL PRIORAT.
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