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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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ENTREVISTA A JAVIER CARROQUINO (INTERGIA ENERGÍA
SOSTENIBLE S.L)
Javier Carroquino és enginyer tècnic industrial,
Graduat en Enginyeria Elèctrica, Màster en
Energies Renovables i E ciència Energètica, i
Màster en Organització Industrial. Soci i fundador

de Intergia, empresa dedicada a l'energia
renovable en el medi rural.

1. Quins són els principals reptes als quals s'enfronta el sector, pel que fa a la sostenibilitat?
El cultiu de la vinya és especialment sensible a les condicions climàtiques. Per això, el sector del
vi és un dels que més afectats es poden veure pel canvi climàtic. D'una banda s'esperen elevació
de temperatures, canvis en la pluviositat, irregularitats en el curs de les estacions, fenòmens
climàtics inesperats i intempestius, etc. Davant d'això, les mesures d'adaptació seran
imprescindibles. D'altra banda, el sector pot convertir-se en referència pel que fa a les mesures
de mitigació en l'àmbit agrícola i agroalimentari. Es tracta tant d'una necessitat com d'una
oportunitat. En un futur proper, la inacció pot deixar fora de combat a qualsevol empresa o
porció del sector. Per contra, una política de sostenibilitat adequada pot aportar avantatges
importants.
2. ¿Afrontar el Canvi Climàtic és el gran repte de l'agricultura i en concret del vi per al futur
immediat? Està Espanya preparada per afrontar-lo?
Se sap que el canvi climàtic s'està produint, però això no ha fet més que començar. No coneixem
amb exactitud l'abast dels canvis que es produiran, ni com de ràpids seran. El que sabem gairebé
amb total certesa és que les mesures de mitigació s'han de prendre immediatament i mantenirse en el temps i que les mesures d'adaptació seran cada ser cada vegada més necessàries. Es
tracta d'un fenomen que ens acompanyarà a molt llarg termini.
A Espanya disposem de mitjans cientí cs, tècnics i humans de primera categoria. No obstant
això, la política i l'administració no han estat a l'alçada del repte i encara no han donat els passos
necessaris perquè la transició es vegi afavorida en els diferents sectors de l'activitat econòmica,
inclosa l'agricultura i el sector del vi. Pel que fa al propi sector del vi a Espanya, segons una
enquesta que vam realitzar recentment, els professionals presenten en general una bona
disposició cap al medi ambient i la sostenibilitat. Es pot parlar de l'existència de tres per ls
d'empresa: un grup està molt centrat en el seu nucli de negoci i no es preocupa ni es planteja
implantar mesures de sostenibilitat; un altre grup estaria disposat a implantar aquestes mesures,
però no ho fa per falta d'informació; un últim grup ja està adoptant algunes mesures, però també
manca d'informació i suport su cient. En resum, el sector necessita informació cientí ca i
tècnica, però no només de viticultura, sinó en un àmbit multidisciplinari. La sostenibilitat de
l'activitat vitivinícola es veu afectada enormement per factors externs al procés, com l'origen de
l'energia que s'utilitza, la gestió de l'aigua, el vidre, els embalatges, els transports, etc.
3. Si es reconeix que els principals reptes als quals s'enfronta el sector són l'aposta per la

sostenibilitat i la implantació d'estratègies per fer front al canvi climàtic, els projectes europeus
poden ser una eina útil per provar o testar aquestes estratègies. Quines seran les línies
prioritàries per al sector del vi des del punt de vista de la sostenibilitat? Com s'han de sol·licitar
(consorcis, iniciatives individuals, etc.) i quins actors han d'estar implicats?
Algunes de les línies poden ser: agricultura i viticultura de precisió, gestió del sòl, mesures
d'adaptació en vinya, celler zero emissions, gestió de l'energia i la seva producció des de fonts
renovables, gestió de l'aigua, gestió i valorització dels residus, maquinària agrícola de zero
emissions, refrigeració sense CFC, etc. També són necessaris projectes no d'investigació, sinó per
a la difusió i generalització del càlcul de la petjada de carboni, de les mesures aplicables en
adaptació i mitigació, etc.
Per a l'e càcia d'un projecte, ha de con gurar-se com un treball en equip i estar presents en ell
diferents per ls, en general: l'empresa vitivinícola, amb el suport de la seva direcció i la
participació dels seus tècnics i operaris; el cientí c, de totes les àrees relacionades, no només del
vi; i sovint alguna empresa auxiliar de l'àrea implicada. També és molt important la presència d'un
coordinador de projecte, a temps complet en el cas de grans projectes. La nalitat és difondre i
replicar els resultats, per al que és necessari comptar amb recursos de comunicació. En aquest
sentit, la participació d'organitzacions sectorials és aconsellable, i imprescindible en projectes de
divulgació o de política i governança.
Els projectes poden ser molt més ambiciosos i efectius si tenen un caràcter multidisciplinari. No
obstant això, ha d'estar molt clar el paper de cada membre del consorci, per la qual cosa, llevat
d'excepcions, no sol aportar res que hi hagi diversos participants amb el mateix per l.

ELS NOSTRES AVANÇOS TÈCNICS
B1. Gestió hídrica. Ús e cient del reg en viticultura.
L'objectiu és l'optimització de l'ús dels recursos hídrics disponibles per al reg de les vinyes
utilitzant la dosi adequada en el moment òptim. L'impacte esperat d'aquesta acció és la reducció
del 10% en el consum d'aigua per tona de raïm produït per al reg de 400 hectàrees de vinya.
Durant el període 2017 - 2018 es van instal·lar un total de 11 estacions meteorològiques, que al
costat de les estacions de xarxa pública que varen permetre una monitorització climàtica
completa proporcionant un accés de les dades recollides pels mateixos des de la pàgina web del
projecte.
Es van establir 14 zones climàtiques de seguiment, cadascuna monitoritzada, almenys, per una
estació meteorològica. D'aquestes 14 zones, en 9 es van realitzar mesures d'estrès hídric i
controls de maduració en vinya.

Es van realitzar recomanacions de reg extensibles a més de 100 hectàrees, i un total de 16 cellers
i 3 viticultors es van implicar en aquesta acció.

Amb el raïm de les vinyes de seguiment es van realitzar microvini cacions. A més, es van realitzar
microvini cacions de raïm d'altres vinyes on no es van seguir les recomanacions de reg amb la
nalitat de poder realitzar una comparativa, mitjançant l'anàlisi sensorial, dels vins obtinguts.

En 2017 es va obtenir un únic resultat d'estrès hídric a partir de verol, de 63 mm/ha a la zona de
García però al 2018 es va realitzar un seguiment d'estrès hídric des mida de pèsol obtenint
resultats complets.

Com es va indicar anteriorment, s'esperava una reducció del 10% d'aigua i amb els resultats
obtinguts s'ha veri cat que la reducció ha estat bastant major.

Com a pla de treball 2019-2020 es pretén continuar amb el monitoratge de les vinyes de
seguiment i optimitzar el dispositiu rede nint les parcel·les de seguiment i la inclusió de
parcel·les control.
B2. Ús e cient de productes tosanitaris. Minimització dels tosanitaris de síntesi química.
L'objectiu d'aquesta acció és la implementació d'una agricultura sostenible i respectuosa que
garanteixi la bona salut de les vinyes i l'obtenció d'un raïm de qualitat minimitzant l'ús de
tosanitaris de síntesi química.
L'impacte esperat a nal de projecte és que el 30% de viticultors de la regió implementin
pràctiques sostenibles per al control de les principals plagues i malalties a la regió.
Aquesta acció conté 3 línies d'actuació:
1. Control del Mildiu mitjançant un assaig d'alternatives al coure per al control de la malaltia,
assaig realitzat per VITEC.
2. Control de la Cendrosa mitjançant un assaig de sofre per al control de la plaga, assaig que
la DO Montsant ha dut a terme.
3. Control del Cuc del Raïm mitjançant l'aplicació de la confusió sexual per al control de la
Lobesia Botrana, assaig que tant la DOQ Priorat com la DO Montsant ha realitzat.
1. Control del Mildiu
A partir del 31 de gener de 2019 la dosi màxima de coure a aplicar es reduirà de 6 a 4 kg / ha-any.
Aquest assaig s'ha realitzat en una vinya de la varietat carinyena d'1 hectàrea de superi ce al
municipi del Masroig (DO Montsant) provant tractaments en camp que combinen dosis baixes de
coure amb productes naturals (extractes vegetals, sals ...). Alguns d'aquests productes presenten
certa acció directa contra l'míldiu i altres només ajuden a una major persistència i e càcia del
coure aplicat. Aquests tractaments es comparen amb dos controls: un control no tractat, i un
tractament d'un producte comercial de coure a dosi plena.
S'han dut a terme controls experimentals de seguiment dels símptomes de la malaltia i el càlcul
de l'efectivitat dels tractaments, una anàlisi de contingut de coure en les baies i en sòl i també
una anàlisi microbiològic del sòl
El 2017 va ser un any amb poca pressió de Mildiu i les dades de 2018 estan sent analitzats.
Els productes que van ser més efectius en 2017 van ser l'òxid de silici i la pols d'argila.
Com a pla de treball 2019-2020 es pretén continuar amb l'assaig i realitzar una anàlisi dels
resultats de 2018.

2. Control de la Cendrosa.
L'assaig contra la Cendrosa es realitza en una vinya de 12-15 anys del municipi del Molar, de
varietat carinyena.

Es van realitzar 3 tractaments (A 10-15 cm, A + 15 i l'inici de oració). En els dies posteriors als
tractaments realitzats es van donar episodis de pluja que van provocar el rentat de sofre.

L'objectiu de l'assaig consistia a determinar l'e càcia de diferents estratègies de tractament en 3-

4 tractaments. En el tercer tractament (dia 25/5/2018), es va fer un control visual d'afectació,
danys en fulla i or.
Les condicions climàtiques de l'any 2018 no van permetre un control de la malaltia a aquest
nivell de tractament, sent necessari intervencions en camp més continus per mantenir la
protecció de la vinya.
Com a conseqüència d'aquests condicionants, la direcció tècnica va prendre la decisió de
suspendre l'assaig d'estratègies de sofre durant la campanya 2018.

3. Control del Cuc del Raïm.
El tercer assaig es relaciona amb el control de la Lobesia Botrana mitjançant la tècnica de la
confusió sexual. És una tècnica de lluita contra la cuc del raïm que consisteix a propagar per tot
l'ambient la feromona sexual amb la qual les femelles atreuen als mascles. Aquest fet provoca la
desorientació del mascle i impossibilita l'aparellament amb les femelles.
Al 2016, de les 1.961,82 hectàrees de vinya, 375 es tractaven mitjançant confusió sexual. Al
2017, de 1980 hectàrees la xifra de superfície es va incrementar a 531,24 hectàrees i nalment
al 2018, de 2010 hectàrees de vinya, 610 han estat controlades mitjançant aquesta tècnica.
A continuació es mostra una comparativa d'hectàrees de vinya totals que han estat tractades
amb aquesta metodologia, per municipi:

Com a conclusions del període 2016-2018 es pot extreure que tot i que han estat anys de baixa
in uència de la plaga, l'e càcia del control ha estat molt alta i l'increment d'hectàrees
monitoritzades mitjançant aquesta tècnica ha estat exponencial. S'ha fet un seguiment de les
poblacions de les tres generacions d'aquest lepidòpter en totes les nques.
A la DO Montsant actualment s'estan realitzant 3 assaigs a les zones del Masroig (108 hectàrees
el 2017 i s'han ampliat a 178 hectàrees el 2018), Falset (20 hectàrees) i la zona del Masroig Palell (DOQ Priorat, de 9 hectàrees).
S'han realitzat els següents controls en els 3 assajos:

Assaig

Controls

de

vol Controls de posta

(abril-octubre)

d'ous

El Masroig

230

106

Falset

57

32

El Masroig - Palell

35

12

Com a conclusions es poden extreure les següents:
De forma general, l'estratègia de control convencional recomana el tractament amb un producte
tosanitari la 2a i 3a generació del cuc del raïm a les vinyes que no estan en confusió sexual.
A les parcel·les que estan en confusió, durant el 2018 únicament s'ha recomanat el tractament
per a la 2a generació en 1,5 ha del conjunt de totes les parcel·les en confusió.
Amb l'aplicació de la tècnica de la confusió sexual hem reduït l'aportació de productes
tosanitaris en el 99% de la superfície de l'assaig (207 ha).
S'ha detectat certa incidència del cuc, especialment en les carinyenes, en l'últim tram de la
verema (la temporada es perllonga ns a novembre). Per aquest any s'estudia l'increment dels
controls durant la verema, així com treballar amb els subministradors de la feromona per
augmentar la durada de l'efectivitat dels difusors.
Els resultats obtinguts permeten a rmar que la tècnica de confusió sexual ha funcionat molt
satisfactòriament.
Els viticultors que han participat en l'assaig han mostrat un alt grau d'interès no només a repetir
l'experiència, sinó en augmentar la superfície de vinya sotmesa a l'assaig durant el proper curs.

NOTÍCIES I NETWORKING
Nou mostreig d'anàlisi foliar per
determinar l'estat nutricional de
la vinya
El mostreig d'anàlisi foliar es realitza
durant dues èpoques: en oració i
madures. A través d'aquestes
analítiques s'estudien els
macronutrients i micronutrients de la
vinya que ens permet conèixer l'estat
nutricional de la mateixa i obtenir
dades per realitzar una plani cació
d'abonat, per avaluar l'e càcia de
tractaments anteriors, i d'aquesta
manera, poder anticipar la aparició
visual de mancances.

Networking meeting amb membres del Greek Capacity Building
El divendres 26 d'octubre a la seu de LAVOLA, a Barcelona, va tenir lloc un networking meeting
amb membres del Greek Capacity Building, en el qual VITEC, líder del projecte i LAVOLA, com a
soci del projecte, van acudir per donar a conèixer el projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT i
poder així establir possibles col·laboracions futures i replicabilitat de resultats a altres regions
europees.

LIFE PRIORAT + MONTSANT present a la jornada "estratègies de sector vitivinícola
davant el repte del canvi climàtic" com un dels programes d'èxit
El projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT va ser presentat de la mà de Sergi de Lamo(Centre
Tecnològic del Vi -VITEC)el passat 11 de novembre a la jornada "Estratègies del sector
vitivinícola davant el repte del canvi climàtic" com un dels programes d'èxit. Aquesta iniciativa es
porta a terme per un consorci format per cinc entitats:VITEC (Centre Tecnològic del Vi), Com a
coordinador, elConsell Regulador de la Denominació d'Origen del Montsant, elConsell
Regulador de la Denominació d'Origen Quali cada del Priorat, L'empresa de serveis per a la
sostenibilitatLavola 1981, SAi laPlataforma Tecnològica del Vi (PTV).
L'esdeveniment, que va tenir lloc a l'Escola de l'Administració Regional (Toledo), és fruit de l'acord

entreLa Plataforma Tecnològica del Vi (PTV)i laOrganització Interprofessional del Vi d'Espanya
(OIVE)per posar en marxa projectes de R + D + I, especialment aquells relacionats amb
Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Reunió del Comitè d'Stakeholders de LIFE PRIORAT + MONTSANT a VITEC

El 18 de desembre va tenir lloc la reunió del Comitè de Stakeholders del projecte LIFE PRIORAT
+ MONTSANT a la seu de VITEC (Falset, Tarragona), coordinador del projecte.
En primer lloc es va dur a terme una presentació del projecte, a continuació es van exposar els
resultats de les accions tècniques del mateix, i nalment es va establir un debat conjunt seguit de
les conclusions generals. La reunió va nalitzar amb un dinar per a tots els stakeholders.
La reunió del Comitè de Stakeholders permetre compartir i posar en valor els resultats obtinguts
del projecte LIFE PRIORAT + MONTSANT, així com buscar sinèrgies amb altres iniciatives i
polítiques (locals, nacionals i europees) per poder orientar el desenvolupament d'aquesta
iniciativa amb l'objectiu de obtenir el major impacte social, sectorial i territorial.
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