JORNADA DE PRESENTACIÓ DE
RESULTATS DEL 2019
LIFE PRIORAT+MONTSANT
6 de febrer, 2020
Sala d’actes de VITEC, Falset
En els últims trenta anys, la comarca catalana del
Priorat s’ha convertit en un model d’èxit internacional
en la producció de vins d’alta qualitat, gràcies a
l’elaboració acurada dels seus vins i a l’aprofitament
del seu patrimoni vitícola, natural i cultural.
Amb tot, el sector vitivinícola de la comarca, format per
170 cellers pertanyents a les denominacions d’origen
D.O.Q. Priorat i D.O. Montsant, s’enfronta amb
diferents reptes relacionats amb la sostenibilitat del
conreu i l’elaboració dels vins, així com amb la
conservació d’un entorn natural únic i la reducció de
l’impacte ambiental en la quantitat i la qualitat del vi
produït. I això, a més, en un context de competència
internacional creixent i d’un mercat cada cop més
exigent i ambientalment responsable.

09.00-09.15

Recepció

09.15-09.25

Benvinguda

Rafael Roda. Tècnic de Viticultura de VITEC

Sergi de Lamo. Director General de VITEC

09.25-09.50

Presentació resultats B1: Ús eficient del reg
a la viticultura

Presentació resultats B4: Minimització del
11.25-11.50
consum d’energia i aigua al celler
Marta Albet. Responsable projectes d’economia circular de LAVOLA

Rafael Roda. Tècnic de Viticultura de VITEC

09.50-10.15

Pol Zampaglione. Tècnic d’economia circular de LAVOLA

Presentació resultats B2: Ús eficient de
productes fitosanitaris (assaig de mildiu)
11.50-12.15

Carlos Calvo. Cap de Viticultura de VITEC

10.15-10.40

LIFE PRIORAT+MONTSANT és un projecte finançat
per la Comissió Europea que té com a objectiu
principal desenvolupar i demostrar un model de
producció vitivinícola sostenible a gran escala a la
comarca del Priorat, per mitjà de l’aplicació d’un
conjunt de metodologies per a l’ús eficient dels
recursos naturals en tota la seva cadena de valor, que
posteriorment es pugui reproduir en altres regions
vitivinícoles de la Unió Europea.

11.00-11.25 Presentació resultats B3: Ús eficient de
fertilitzants a la vinya

Presentació resultats B2: Ús eficient de
productes fitosanitaris (assaig de cendrosa i
confusió sexual)
Maria Vaqué. ADV de la D.O. Montsant
Sandra Rico. ADV de la D.O.Q Priorat

10.40-11.00

Pausa- Cafè

www.vitec.wine
977 831 766
info@vitec.wine

www.domontsant.com
977 831 742
info@domontsant.com

Presentació resultats B5: Prova
d’implementació del PEF WINE

pilot

Marta Albet. Responsable projectes d’economia circular de LAVOLA
Pol Zampaglione. Tècnic d’economia circular de LAVOLA

12.15-13.00 Ponència del Comitè Científic del projecte
13.00-14.00 Tast de vins, aperitiu i fi de la jornada

www.doqpriorat.org
977 839 495
info@doqpriorat.org

www.lavola.com
938 515 055
info@lavola.com

www.ptvino.com
913 570 798
secretaria@ptvino.com

