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(1) Tremuges de Recepció/ A la part posterior de l’edifici hi trobem una plata-
forma per a la maniobra dels vehicles que pujaven el raïm. Aquest espai exterior 
queda delimitat per un mur de contenció que talla la muntanya i les tremuges 
de recepció. Aquestes són la última peça de l’edifici i corresponen a un volum 
allargat i baix amb una sola coberta inclinada. 

L’obertura total d’aquest espai cap a l’exterior li dona un caràcter de porxo, un 
espai a recer però alhora vinculat amb la vegetació. La planta, diàfana, queda 
definida per uns arc parabòlics de formigó. Sobre aquests es recolza la coberta, 
que sembla trobar-se en un estat perfecte d’equilibri, gairebé com si flotés.

(5) Naus de Fermentació/ Són les naus amb els 
espais més emblemàtics del celler. Dues naus 
rectangulars definides pel ritme dels pòrtics trans-
versals i les grans tines de formigó aspre. Els pòr-
tics són de formigó armat, tosc, sense cap acabat, 
i amb una geometria molt característica: dos arcs 
de mig punt als extrems i un gran arc ogival al 
centre. La llum entra rasant des de la part supe-
rior dels murs i banya la part esfèrica dels grans 
dipòsits de vi. 

La sensació de immensitat de l’espai i alhora 
d’insignificança del propi individu, fan d’aquest es-
pai un lloc ple de espiritualitat.

Imatge/Pati d’accés principal 

(3) Pati/ A continuació de la sala de premsa (2) hi 
trobem un pati sobre el que conflueixen els recorre-
guts de connexió entre diverses naus. Unes galer-
ies existents recorren perimetralment el pati i un 
pas inferior, porxat, permet accedir a la plataforma 
inferior de la nau de premsa.

Les galeries queden cobertes per una llosa incli-
nada que es recolza, a la part interior, sobre una 
llinda que descarrega en columnes d’estil clàssic. 
Pintades de vermell i amb cap altre ornamentació 
que la curvatura del fust, la presencia d’aquestes 
columnes caracteritza de forma única el pas per 
aquest espai exterior.

(2) Sala de Premsat/ Nau de coberta lleugera recolza-
da sobre una encavallada de perfils compostos. L’espai 
interior queda definit longitudinalment pels arcs amb 
contacte directe amb el pati (3) i els arcs que supor-
ten una passarel·la. A un dels laterals apareix una sèrie 
de finestres amb uns embuts de fusta per als quals 
s’escolava el raïm cap a la plataforma inferior. A l’altre 
banda apareixen unes gàbies dipòsit que descansen 
sobre uns arcs rebaixats.

(4) Nau d’Ampliació/ Aquesta nau es diferencia per les demés 
bàsicament per la solució de les seves cobertes, en aquest cas, 
voltades. Unes bigues prefabricades de formigó estan col·locades 
cada 1,10m i travades amb uns tensors metàl·lics horitzontals que 
cobreixen tota la llum. Alhora aquests tensors es suporten per uns 
tensors metàl·lics verticals més curts. La peça d’entrebigat, de 
ceràmica vista, completen una volta amb una materialitat rugosa i 
de caràcter únic.

La planta, també es diferencia per la seva geometria i queda inscrita 
dins d’un quadrat de 30x30. L’espai interior s’ocupa amb un conjunt 
de gàbies dipòsit amb una gran plataforma de recepció.

Arcs superiors de les naus intermitges 

ESPAI I ATMOSFERES
DEL CELLER
---------------------------------
L’edifici es caracteritza per 
una gran espaialitat propia 
dels edificis industrials. La 
proposta d’ocupació pretén 
organitzar l’edifici a través de 




