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PRESENTACIÓ
Us presentem la primera Newsletter LIFE PRIORAT + MONTSANT. El projecte
LIFE PRIORAT + MONTSANT està co nançat per la Comissió Europea a través
del Programa LIFE, destinat a donar suport a projectes demostratius que
contribueixin al desenvolupament sostenible i al compliment de les polítiques
ambientals de la UE i els seus Estats membres. Mitjançant aquesta Newsletter, la
nostra intenció és mantenir-vos al dia de com evoluciona el nostre projecte, fentvos partícips de tot el que passi al voltant de LIFE PRIORAT + MONTSANT des
del començament ns al 2020. Per a això, publicarem dues Newsletters anuals
que, juntament amb la nostra web www.lifeprioratmontsant.eu, ens permetrà
compartir amb vosaltres com van desenvolupant-se cadascuna de les accions de
LIFE PRIORAT + MONTSANT. Podrem informar-vos de tots els esdeveniments
que organitzem o en els que participem, comptarem amb una entrevista breu que
servirà per apropar-vos a les diferents persones i entitats d’interès relacionades
amb el projecte, i exposarem casos d’èxit, també relacionats amb LIFE PRIORAT +
MONTSANT.
Benvinguts,

ELS NOSTRES AVANÇOS TÈCNICS
59 CELLERS
INVOLUCRATS EN EL
PROJECTE

Per al desenvolupament tècnic del projecte, LIFE
PRIORAT + MONTSANT ha aconseguit involucrar,
ns a la data, a un total de 59 cellers de les 170 de
la regió, dada que suposa un 35% de participació.

Consulta les bodegues aquí

UNA DE LES MAJORS
XARXES CLIMÀTIQUES
D'UNA ZONA
VITÍCOLA EUROPEA

El projecte pretén ajudar els viticultors de la
comarca del Priorat a optimitzar el reg de les seves
vinyes en funció de les condicions climàtiques
locals.
Més info

ANÀLISI FOLIAR PER
DETERMINAR L'ESTAT
NUTRITIU DE LA
PLANTA

Descobreix les tasques d'anàlisi foliar que estem
desenvolupant
aquí

ENTREVISTES
Llegeix l'entrevista a la Cooperativa Falset-Marçà que participa activament en el
projecte

NOTICIES I NETWORKING
23/01/17

Reunió de llançament de projecte
El 23 de gener de 2017 va tenir lloc a Falset, seu de VITEC, (Centre Tecnològic del
Vi) la primera reunió de socis del projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT. Durant
un dia els socis es van reunir per establir les bases de treball i programar les
activitats i actuacions a desenvolupar durant 2017.

12/12/16
Jornada Informativa de la DOQ Priorat sobre el projecte als seus cellers i
viticultors
La DOQ Priorat i VITEC (Centre Tecnològic del Vi) es van reunir el 12 de
desembre de 2016 a la Vinícola del Priorat (Gratallops) amb l'objectiu de
presentar i donar a conèixer als viticultors i als cellers d'aquesta denominació
d'origen el projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT.
Gràcies al missatge transmès durant la jornada i al servei que es va a oferir als
cellers i viticultors, molts assistents van decidir inscriure per participar com a
prova pilot del projecte, en considerar de gran importància per a la Comarca del
Priorat com a model vitícola sostenible.

23/11/16
Jornada Informativa de la DO Montsant sobre el projecte als seus cellers i
viticultors
La DO Montsant es va reunir al costat de VITEC (Centre Tecnològic del Vi) el 23
de novembre de 2016 a al Consell Comarcal del Priorat amb l'objectiu de
presentar i donar a conèixer el projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT als cellers i
viticultors de la DO.
Amb motiu d'aquestes jornades de presentació, i donada la importància del
projecte per a la Comarca del Priorat com a model vitícola sostenible i l'interès
que va suscitar, molts dels cellers assistents van decidir inscriure per participar
com a prova pilot del projecte.

DIVULGACIÓN
LIFE PRIORAT +MONTSANT WEB
A l'abril de 2017 llancem la web del projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT, amb
la nalitat de difondre tant les seves activitats com els avenços del projecte. Al
web es detalla tota l'estructura, plani cació, novetats i esdeveniments que es
desenvoluparan durant la vida del projecte.
Entra a www.lifeprioratmontsant.eu i coneix-la!

LIFE PRIORAT +MONTSANT EN ELS MITJANS
La D.O.Q. Priorat y la D.O. Montsant apuestan por un modelo de producción sostenible
incrementando la calidad
Publicat a la revista ENOVITICUTURA, n. 45.
Veure article
"E ciencia en el uso de los recursos naturales para la mejora de la sostenibilidad
vitivinícola a la Comarca del Priorat” « LIFE PRIORAT+MONTSANT »
Presentació Jornada a Valladolid
Veure prensentació
"La innovación como motor de la competitividad de los vinos españoles"
Presentació Jornada a Ourense, 8/06/2017

Veure prensentació
"Sostenibilidad en el Priorat"
Publicat a Revista Alimentaria, n 486
Veure article
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