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EFICIÈNCIA EN L'ÚS DELS RECURSOS PER LA MILLORA DE LA
SOSTENIBILITAT VITIVINÍCOLA DE LA COMARCA DEL PRIORAT
LIFE PRIORAT+MONTSANT | LIFE15 ENV/ES/000399

Què és LIFE PRIORAT+MONTSANT?
LIFE PRIORAT+MONTSANT és un projecte que persegueix desenvolupar i
demostrar un model de producció vitivinícola sostenible a la comarca del Priorat,
mitjançant l'aplicació d'un conjunt de metodologies per a l'ús e cient dels
recursos naturals en tota la cadena de valor, que sigui posteriorment replicable
en altres regions productores de vi de la Unió Europea.
El projecte es duu a terme per cinc entitats: VITEC (Centre Tecnològic del Vi),
com a coordinador, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen del
Montsant, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Quali cada del
Priorat, l'empresa Lavola 1981, SA i la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).
LIFE PRIORAT+MONTSANT disposa d'un pressupost global de 1.529.153 euros,
compta amb la contribució nancera de l'eina LIFE + de la Unió Europea, i es
desenvoluparà durant quatre anys, des del juliol de 2016 ns al juny del 2020.
Entra a www.lifeprioratmontsant.eu i coneix-lo!
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MONOGRÀFIC SOBRE LA PETJADA AMBIENTAL
DEL VI
El projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT pretén calcular la Petjada Ambiental
del vi mitjana produït a la comarca del Priorat. Per a això, s'han d'aplicar les
recentment aprovades Regles de Categoria de Producte PEF de vi, resultat de 4

anys de treball. En aquest número, t'expliquem en què consisteixen aquestes
regles i els avanços realitzats en el projecte sobre les accions relacionades.

ENTREVISTA A AURORA ABAD (CEEV)
Entrevistem l'Aurora Abad, coordinadora del pilot sobre vi de la iniciativa PEF
que ha conclòs recentment amb la publicació de les regles de càlcul de la
Petjada Ambiental del vi (PEFCR Wine).
L’Aurora treballa pels cellers europeus a la CEEV,
on és directora de Comerç i Internacionalització. A
més de coordinar el PEF vi, a la CEEV dirigeix els
esforços de la indústria vitivinícola europea per
millorar la competitivitat a nivell mundial i eliminar
barreres comercials. Aurora té un màster en
estudis europeus i prèviament va treballar en el
Programa Marc de Recerca de la Unió Europea.

1. Quina és la missió de la CEEV i com contempla els aspectes de sostenibilitat?
CEEV és la plataforma professional dels cellers europeus. Té com a objectiu
promoure un entorn social, econòmic i legal que afavoreixi el desenvolupament
sostenible i responsable del sector vinícola europeu, i a rmar el lloc legítim del vi
i la seva cultura. En qüestions de sostenibilitat, el nostre objectiu és contribuir a
preservar i millorar la riquesa mediambiental que representa la vinya europeu.
Per això ens impliquem en la difusió de bones pràctiques mediambientals i d'eines
i indicadors perquè els cellers puguin mesurar les millores.
2. Què va impulsar a la CEEV a liderar el pilot del vi de la iniciativa PEF?
Alguns països de la Unió Europea han començat a desenvolupar de forma
autònoma metodologies de sostenibilitat mediambiental. La indústria vitivinícola
està essencialment composta de petites i mitjanes empreses, que no poden
permetre utilitzar una metodologia diferent per a països en què venen el seu vi.
Que la metodologia estigui harmonitzada a nivell europeu primer, i a nivell
internacional després, és una condició necessària perquè els cellers europees
puguin utilitzar-la.
3. Quins aprenentatges destacaries de l'experiència?
Que és molt el camí recorregut, però també el que queda per recórrer. El gran
esforç col·lectiu que ha representat el PEF ha servit per crear una metodologia

robusta i completa. Però també ha deixat en evidència que queden alguns «gaps»
metodològics, per exemple en temes d'eco-toxicitat o biodiversitat, que són molt
importants en agricultura. El PEF ha estat un gran pas endavant, però cal seguir
treballant col·lectivament per cobrir aquests buits. Per això contem treballar mà
a mà amb l'organització internacional del vi, l'OIV, contribuint també així a donarli una dimensió internacional al PEF vi.
4. Com creus que afectaran els resultats del PEF wine al sector del vi?
Els cellers europees són líders mundials, els nostres vins són apreciats en tots els
racons del món per la seva qualitat, el seu caràcter. Ara hem de respondre també
a aquest nombre creixent de consumidors que tenen exigències mediambientals i
que estan disposats a premiar el compromís dels cellers amb el seu entorn
natural. Esperem que el PEF contribueixi a potenciar la responsabilitat
mediambiental dels cellers europeus i a augmentar la competitivitat dels nostres
vins en els mercats intra i extra europeus.

5. Vols afegir alguna altra cosa?
La fase pilot s'ha acabat, ara és el moment de que els cellers implementin la
metodologia i donin el seu feed-back, per millorar el que sigui necessari. Ho
esperem!

ELS NOSTRES AVANÇOS TÈCNICS
Avanços de l'Acció B4: Optimització ambiental
als cellers
Durant els primers mesos del projecte, els socis del
projecte han visitat i contactat als diferents cellers
participants per obtenir informació quantitativa
sobre l'ús de materials, energia i aigua, així com la
generació de residus associats a la producció de vi.
S'han establert els valors mínims, màxims i mitjans
dels diferents paràmetres avaluats per així
identi car les àrees en què hi ha un marge de
millora rellevant. D'altra banda, s'han identi cat
bones pràctiques per millorar el rendiment
ambiental de les operacions diàries dels cellers
relacionades amb instal·lacions
d'emmagatzematge, premsa i ltrat, neteja
d'equips i superfícies i embotellat.
Es considera que la seva implementació pot ser

útil, de baix cost i oferir resultats ràpids, però
durant la següent fase del projecte, seran
analitzades en col·laboració amb els productors
per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de la
seva implementació.

Avanços de l'Acció B5: Càlcul de la petjada
ambiental del vi produït a la comarca del Priorat
Un cop aprovades les regles de càlcul (PEFCR
wine), i recopilades les dades de 28 vinyes (18% de
la producció total de raïm) i 19 cellers (27% de la
producció total de vi) de les D.O.Q Priorat i D.O
Montsant, Lavola ha començat a desenvolupar el
model de càlcul de la Petjada Ambiental del vi
mitjana produït a la comarca que estarà disponible
aquesta tardor. El model contempla la producció
de 0.75 litres de vi, incloent les fases d'obtenció
del raïm, producció de vi, envasat, distribució, ús i
de vida dels envasos. Per a això, s'utilitzaran les
dades primàries recollides relatives a viver i
plantació, gestió de les vinyes i el sòl, aplicació de
fertilitzants, gestió de plagues i malalties, irrigació
(si s'aplica), vini cació, criança (si s'aplica), neteja
d'instal·lacions i equips, embotellat i distribució.
Per als escenaris d'ús i de vida, s'aplicaran els
escenaris inclosos en les regles aprovades.

NOTÍCIES I NETWORKING
Participació en el XXIX Congrés d’Enòlegs
El passat 27 d'abril va tenir lloc a Castelldefels (Barcelona) el XXIX Congrés anual
de l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACE) i el Col·legi d'Enòlegs de Catalunya
(CEEC) que va posar el focus en la sostenibilitat. La Cristina Gazulla (Lavola) va
ser convidada a exposar el procés de desenvolupament de les regles
harmonitzades pel càlcul de l'impacte ambiental del vi (PEF WINE) i la seva
implementació en el projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT.

Jornada de Networking al Museo del Vino de Bullas (Múrcia)
El dia 31 de maig, va tenir lloc al Museo del Vino de Bullas (Múrcia), una jornada
de Networking dels projectes LIFE SARMIENTO, LIFE ADVICLIM i LIFE
PRIORAT+MONTSANT, per tal d'intercanviar informació i identi car sinergies.
Aquests tres projectes estan relacionats amb estratègies vitivinícoles i la seva
contribució a la sostenibilitat i al canvi climàtic. Durant la jornada, a més de
presentar-se tots els projectes, es va tenir l'oportunitat de conèixer de primera
mà les tasques realitzades pels integrants del projecte LIFE SARMIENTO.
Per a més informació fer clic aquí
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