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EFICIÈNCIA EN L'ÚS DELS RECURSOS PER A 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).
En aquest breu vídeo et presentem el projecte.

Subscriu-te a la nostra newsletter

ENTREVISTEM FERNANDO CHIVITE
"Els principals reptes als quals s’enfronta el sector són l’aposta per la sostenibilitat i la
implantació d’estratègies per fer front a el canvi climàtic"
Llegeix l'entrevista sencera

NOTÍCIES I NETWORKING
Presentació de LIFE PRIORAT+MONTSANT en el 42è Congrés OIV
+ info

LIFE PRIORAT+MONTSANT present al GIESCO 2019
+ info

Jornada Networking LIFE PRIORAT+MONTSANT i Smart Sustainable Wine a Madrid
+ info

Segona reunió de seguiment amb la Monitor LIFE del projecte
+ info

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT avança amb pas ferm en la seva aposta per la
sostenibilitat vitivinícola (en castellà)

+ info

L'ús e cient del reg i la reducció de tosanitaris i fertilitzants són els avenços del
projecte Life Priorat+Montsant que aposta per la sostenibilitat vitivinícola (en castellà)
+ info

El vi analitza estratègies per a combatre el Canvi Climàtic (en castellà)

+ info
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