MODEL PIONER EN LA
PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
DE VI EN LA COMARCA DEL
PRIORAT, APLICABLE ALTRES
REGIONS VITIVINÍCOLES
ESPANYOLES I EUROPEES
LIFE PRIORAT+ MONTSANT és un projecte
demostratiu el qual el seu principal objectiu és
desenvolupar un model de producció vitivinícola
sostenible i aplicable a gran escala a la comarca
del Priorat. Per aconseguir-ho, aquesta iniciativa
es basa en la utilització d'un conjunt de
metodologies que garanteixin l'ús eficient dels
recursos naturals en tota la seva cadena de valor.

EL REPTE SOSTENIBLE
DE LA COMARCA DEL PRIORAT
En les últimes dècades, la comarca del Priorat
s'ha consolidat com un referent internacional en
la producció de vins d'alta qualitat, gràcies al seu
característic i acurat procés d'elaboració i a
l'aprofitament del patrimoni vitivinícola, natural i
cultural d'aquesta zona.
El sector vitivinícola de la comarca, format per
170 cellers de les denominacions d'origen de la
DOQ Priorat i DO Montsant, afronta diferents
reptes relacionats amb la sostenibilitat dels seus
cultius i l'elaboració dels vins. La conservació
d'aquest entorn natural únic i la reducció de
l'impacte ambiental resultant del procés de
producció del vi són alguns dels principals reptes.
I tot això, en un context marcat per la creixent
competència internacional i per un mercat cada
vegada més exigent i compromès amb el medi
ambient.

LIFE PRIORAT+ MONTSANT compta amb la contribució financera de
l'eina LIFE + de la Unió Europea i disposa d'un pressupost de
1.529.153 euros. La seva durada, de quatre anys està prevista entre juliol
del 2016 i juny del 2020. Les entitats que el duen a terme són:

Més informació a:

www.lifeprioratmontsant.eu
@PRIORATMONTSANT

life.priorat.montsant
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OBJECTIUS

ACCIONS

RESULTATS ESPERATS

Mostrar a viticultors i enòlegs els beneficis i els
avantatges de l'aplicació de tècniques de producció
sostenibles per a l'optimització de recursos.

Aplicació d'un conjunt de metodologies orientades a la
gestió eficient del reg en viticultura.

Optimització del reg de 400 hectàrees de vinya
mitjançant la reducció del consum d'aigua per
tona de raïm produït.

Sensibilitzar els consumidors sobre la importància
de reduir la petjada mediambiental del vi.
Proporcionar la formació i les eines adequades als
viticultors i enòlegs per a l'aplicació de nous models
de negoci que garanteixin una producció vitivinícola
sostenible.
Presentar els beneficis de combinar la conservació
del paisatge i la reducció de l'impacte de la petjada
mediambiental global del vi per fomentar el turisme
sostenible.
Transferir els resultats i lliçons apreses a altres
regions vitivinícoles europees, amb l'objectiu de
replicar aquest model de producció sostenible.

Implementació de bones practiques per a la
minimització dels fitosanitaris de síntesi química per
combatre tres principals plagues de la vinya: Mildiu,
Cendrosa i Cuc del Raïm (Lobesia botrana).

Disminució de l'ús de pesticides i fertilitzants,
substituint-los per altres més respectuosos amb el
medi ambient.

Desenvolupament d'estratègies per a assolir l’ús eficient
de fertilitzants a les vinyes.

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

Implementació de tècniques de producció sostenible per
a l'optimització de 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, mitjançant l'aplicació pilot de la nova
regla europea de càlcul de la "Petjada ambiental
del producte" (PEF WINE).

Dotació a viticultors i enòlegs de les eines adequades per
desenvolupar un model sostenible de producció del vi.
Posada en marxa d'accions dirigides a posicionar la
comarca del Priorat com a destí de referència
internacional en elaboració sostenible de vi de qualitat.
Desenvolupament d'iniciatives orientades a replicar i
transferir els resultats del projecte en altres geografies.

Foment de la sensibilització de viticultors i cellers
en l'ús de tècniques de producció sostenible.
Major conscienciació dels consumidors sobre la
petjada mediambiental del vi.
Millora del posicionament de la comarca del
Priorat com a destí enoturístic sostenible.
Implementació dels resultats del projecte en altres
sis regions europees vitivinícoles.

UN PROJECTE QUE TAMBÉ ESTABLIRÀ LES BASES
I PROPORCIONARÀ LES EINES ADEQUADES
PER GARANTIR UN ENOTURISME SOSTENIBLE

