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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.
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RESULTATS FINALS
Després de quatre anys de treball amb l'objectiu de desenvolupar un model de producció
sostenible del sector vitivinícola a la comarca del Priorat, el consorci mostra els resultats
obtinguts, així com els bene cis ambientals aconseguits.
Entre els èxits assolits destaquen la reducció del consum de l'aigua de reg (entre un 25 i un 35 %)
i del 100 % dels fertilitzants químics utilitzats a la superfície estudiada. A més, el projecte ha
involucrat a 60 cellers i més de 500 viticultors de la comarca del Priorat.
Al següent vídeo es poden veure els resultats i èxits mencionats:

ESDEVENIMENTS I NETWORKING
Acte de cloenda del projecte
El projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT ha celebrat l'acte nal, a través d'una sessió virtual, per
presentar els resultats assolits al llarg dels quatre anys de duració.
Sergi de Lamo, director de VITEC i coordinador del projecte, ha sigut l'encarregat d'inaugurar la
jornada, donant la benvinguda als assistents i introduint el projecte. A continuació, representants de
la DOQ Priorat, DO Montsant, Anthesis Lavola i la Plataforma Tecnológica del Vino han pres la
paraula per aprofundir en els principals resultats tècnics obtinguts al voltant dels set gran pilars del
pla de treball.
Robert Savé, coordinador de Vitivinicultura de l'IRTA i de la Comissió Tècnica de la PTV, en la seva
àrea de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, ha sigut l'encarregat de tancar la jornada amb una intervenció
magistral sobre "La viticultura post Covid: Canvi Climàtic i Sostenibilitat".
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Finalitza Life Priorat + Montsant amb resultats que contribueixen a fer del Priorat una
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