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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).
Entra a www.lifeprioratmontsant.eu i coneix-lo!

Subscriu-te a la nostra newsletter

AVANCEM AMB PAS FERM EN LA NOSTRA APOSTA PER LA
SOSTENIBILITAT VITIVINÍCOLA
LIFE PRIORAT+MONTSANT afronta la seva última anualitat amb avenços que es centren en l'òptima
gestió de l'ús d'aigua, fertilitzants i tosanitaris.
Amb la vista posada al juny de 2020 -data prevista per a la nalització del projecte- el consorci afronta
l'última anualitat de LIFE PRIORAT+MONTSANT amb un profund aprenentatge i alguns avenços, que
apunten ja a resultats tangibles i bene ciosos per a viticultors i enòlegs de la comarca del Priorat,
transferibles a tot l'entorn vitivinícola nacional.
Des del punt de vista cientí c-tècnic, els principals avenços obtinguts pel consorci, ns ara, han estat
els relacionats amb la disminució de l'ús de recursos, tant en camp com al celler, incloent la gestió

hídrica i l'ús de fertilitzants i tosanitaris, per tal de substituir-los per productes naturals alternatius i
més respectuosos amb el medi ambient.
Llegir la nota de premsa completa aquí.
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1. Quins són els principals reptes als quals s'enfronta el sector, pel que fa a la sostenibilitat?
Un dels grans reptes del sector és la reducció del consum d'aigua. A nivell vitícola, amb l'increment de
temperatures cada vegada serà més necessari disposar de reg per degoteig a la vinya i disposar de
sensors que ajudin a reduir el consum d'aigua el considero de màxima prioritat, especialment a
Espanya. D'altra banda, segons algunes dades publicades en celler es gasta uns 4-7 l d'aigua/l de vi
elaborat. Qualsevol línia que ajudi a reduir el consum o reciclar adequadament l'aigua ha de ser
prioritari.
Un altre gran repte és l'apro tament de residus generats al celler fomentant l'economia circular. Un
exemple pot ser la utilització de fangs de la depuradora per compostar i generar fertilitzants per al
camp o bé per generar energia mitjançant digestió anaeròbia.
La reducció en l'ús de productes tosanitaris i recerca de productes alternatius naturals també és una
prioritat. De fet les normatives impulsades des de la UE tendeixen a reduir progressivament les dosis
d'aplicació de productes tosanitaris. Un clar exemple d'això seria la recent reducció de dosi de coure
en camp de 6 a 4 kg/ promig en 7 anys en el cas de la viticultura ecològica. Treballar per minimitzar les
dosis de aplicaciçon mitjançant les noves tecnologies i desenvolupar nous productes naturals que
ajudin els viticultors a complir la normativa sense perdre la collita és prioritari.
Per nalitzar és important destacar que qualsevol mesura que ajudi a reduir la petjada de carboni és
important pel que el foment d'ús d'energies alternatives o l'aplicació d'en cellers per captar el CO2 de
la fermentació sempre seran molt positius per a una millor sostenibilitat.
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?

Trobar solucions per fer front passa per apostar per la innovació i per la col·laboració. Si tot el sector
representat per organitzacions com la Plataforma tecnológica del vino, la Federación española del
vino, la Interprofessional del vino, organitzacions i sindicats agraris, Universitats, centres tecnològics i
denominacions d'origen ens posem d'acord i vam aconseguir units el suport de l'administració , podrem
arribar molt més lluny en la recerca de solucions.

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?
Les principals línies estan relacionades amb la reducció del consum d'aigua, la reducció de consum de
productes tosanitaris com el coure a la vinya, l'economia circular i les mesures de captura i reducció
de CO2. Per descomptat els consorcis sempre són la millor opció ja que generen una dinàmica molt
enriquidora per als que en formen part. Els millors grups investigadors espanyols en cada especialitat
haurien de formar part i des de Brussel·les, des del meu punt de vista, s'hauria de donar suport als
països del sud d'Europa que potser ens veiem afectats en major mesura pel canvi climàtic.

NOTÍCIES I NETWORKING
Jornada tècnica d'intercanvi de resultats i avenços: Projectes SMART SUSTAINABLE
WINE I LIFE PRIORAT + MONTSANT
El dijous 21 de març de 2019, es va celebrar a VITEC (Centre Tecnològic del Vi) la jornada tècnica amb
l'objectiu de compartir avenços i resultats dels projectes LIFE PRIORAT+MONTSANT i SMART
SUSTAINABLE WINE.
Durant la jornada, van actuar com a ponents Carlos Calvo, cap de viticultura de VITEC; Sandra Rico,
ADV de la DO.Ca Priorat; Maria Vaqué, ADV de la DO Montsant; Pol Zampaglione i Rachel Sadok,
Lavola; Iñaki Mendioroz, OAGN.
Inicialment, es va dur a terme la visita a les instal·lacions de VITEC, per a posteriorment, Iñaki
Mendioroz (president de UAGN-Unió d'Agricultors i Ramaders de Navarra, Líder del projecte SMART
SUSTAINABLE WINE) i Sergi de Lamo (director general de VITEC, Líder del projecte LIFE
PRIORAT+MONTSANT) donar una benvinguda conjunta a tots els assistents.
A continuació, Sergi de Lamo va fer una breu presentació del projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT i de
la Comarca del Priorat per després presentar tots els avenços i resultats de les accions dutes a terme
ns al moment. El projecte va ser ben rebut pels assistents de UAGN.
Seguidament, Iñaki Mendioroz va presentar el projecte SMART SUSTAINABLE WINE, així com els seus
avenços i resultats.

Posteriorment, es va realitzar la visita a la Cooperativa de Capçanes on es va tenir ocasió de tastar dos
dels seus vins.

LIFE PRIORAT+MONTSANT present en ENOMAQ 2019
ENOMAQ 2019, Saló Internacional de Maquinària i Equips per a Cellers i del Embotellat, s'ha celebrat
entre els dies 26 de febrer i 1 de març, i ha tingut lloc al recinte Fira de Saragossa. Han estat quatre dies
d'intensa activitat en què han acudit prop de 300 expositors, més d'un terç dels quals han presentat
solucions per als sectors del vi, l'oli i la cervesa.
Durant la tarda del dimarts 26 de febrer, LIFE PRIORAT+MONTSANT va tenir l'oportunitat d'estar
present a la jornada "Estratègies d'Innovació davant del Canvi Climàtic" de la mà de la PTV, soci del
projecte. Una interessant sessió en la qual, tant la FEV com la PTV van exposar els horitzons d'aquest
gran repte del sector.

LIFE PRIORAT + MONTSANT presentat per VITEC a la Jornada de Gestió Sostenible del
Paisatge Cultural (SUMCULA)
El 24 de gener es va dur a terme la Jornada de Gestió Sostenible del Paisatge Cultural del projecte
internacional SUMCULA a la facultat d'enologia de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona.
Aquest projecte tracta sobre la necessitat de preservar els valors naturals, culturals i intangibles, i
desenvolupar-los des d'una perspectiva evolutiva cap a entorns de vida sostenibles.
El projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT va ser presentat per VITEC, convidat a la jornada per exposar
els principals resultats obtinguts al llarg del projecte. Es van realitzar presentacions centrades al
Priorat, sobre la seva paisatge, les característiques dels seus vins, etc. A més d'una interessant
presentació sobre com fermenten els vins ns que nalment són un producte acabat.

Jornada tècnica als viticultors i cellers de la DO Montsant
El passat dijous 4 d'abril, la DO Montsant va celebrar una jornada tècnica a les instal·lacions del Centre
Tecnològic del Vi (VITEC) per presentar i donar a conèixer els avenços del projecte LIFE
PRIORAT+MONTSANT als cellers i viticultors de la DO Montsant. En primer Lloc, Pilar Just,
presidenta de la DO Montsant, va donar la benvinguda als assistents i realitzar una breu presentació
general de la DO Montsant.De la mà de Sergi de Lamo, director general de VITEC, es presenta el
projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT , mostrant els avenços i resultats obtinguts en el llarg del
desenvolupament del Mateix. La jornada nalitza amb un tast de microvini cacions obtingudes durant
l'any 2018.

LIFE PRIORAT+MONTSANT celebra una jornada tècnica a les instal·lacions del Centre
Tecnològic del Vi (VITEC) per donar a conèixer els avenços del projecte
Al VITEC- Centre Tecnològic del Vi- es va organitzar el passat 28 de maig una jornada en què es van
presentar els resultats obtinguts durant 2018 del projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT de totes les
accions tècniques a cellers, viticultors i stakeholders. A més, va tenir lloc una presentació sobre les
característiques i funcionament de l'aplicació CESENS de visualització de dades meteorològiques per
part de Marta Iglesias, Sales manager de ENCORE-LAB. La jornada va nalitzar amb una ponència
sobre enoturisme a la Comarca del Priorat i va comptar amb l'assistència dels socis del projecte i de
més de 30 convidats.
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