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DEFINICIÓ DEL ESPAIS I DESCRIPCIÓ DELS REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ESPAIS DEL 
PROJECTE

CELLER CAN MONMANY

 
1. PROCÉS INDUSTRIAL DE VINIFICACIÓ O PRODUCCIÓ DEL VI

1.1. PRODUCCIÓ I RENDIMENTS DE RAÏM

Per poder dimensionar un celler cal en primer lloc establir quina es la producció anual de vi en litres (l), i 
aquest està en proporció a la producció en kilograms (Kg) de les vinyes.

La propietat del Celler ha estimat que la superfície de terreny destinat a la producció de vi del Celler Can 
Monmany es d’ aproximadament 12 hectàrees (Ha). El rendiment expressat en Kg/Ha previst és de 5.000 
Kg/Ha. Tot el raïm rebutjat ja sigui en la pròpia vinya des de la verema o en les cintes de selecció s’utilitzarà 
per produir productes derivats, “insumos”.

La producció total de raïm que s’utilitzaria per produir vins seria un total de 60.000 kg entre totes les varie-
tats de raïm. El projecte vinícola preveu que 36.000 Kg es destinaran a l’elaboració de vi blanc i 24.000 Kg 
a vi negre. 

1.2. RECEPCIÓ DEL RAÏM

Es preveu que la data de començament de la verema sigui a mitjans de Setembre i, amb una durada d’uns 15 
dies. La verema es realitza en caixes de 20 kg, aquestes, si quan arriben al celler no són vinificades immedia-
tament és conserven en cambres frigorífiques fins arribar als 5º..

En el celler es disposarà una únic grup de recepció, ja que la recepció del raïm de les diferents varietats es 
realitza de forma separada. Per tant el rendiment del grup de recepció es realitza pel dia de màxima entrada. 
Les caixes un cop arriben a la zona de recepció s’aboquen sobre la taula de selecció de raïm o de tria. Aques-
ta taula te una llargada d’uns 3 metres. El raïm un cop seleccionat s’ha d’aixecar uns dos metres per abocar-lo 
posteriorment sobre la màquina de desrapar. 

Maquinària de cintes selectores

1.3. DESRAPAT

La primera operació que es realitza un cop el raïm entre en la sala de recepció de verema es el desrapat. En 
aquesta operació es fa passar el raïm per una màquina que separa la rapa del grans. Cal eliminar la rapa ja 
que donaria un gust vegetal no desitjat. La rapa s’envia a l’exterior de la nau. Una vegada desrapat el raïm es 
fan passar els grans entre uns corrons de cautxú que el trenquen suaument. Un cop espremut el raïm es 
produeix la pasta de verema on hi ha el suc del raïm- most-, les pells i les llavors. Si el deixem en repòs, el suc 
que desprèn el propi pes és el most llàgrima i seria el de millor qualitat. 

Maquinaria per desrapat, xafat i premsat

Per fer aquestes dues operacions s’instal•larà una única màquina desrapadora amb espremedora. El rendi-
ment de la màquina serà superior als 5.000 kg/h. (6.000 Kg/h).

Les caixes un cop abocades cal netejar-les amb un màquina tren de rentat petita i emmagatzemar-les per la 
seva reutilització.

1.4. PREMSA

Per acabar d’extreure tot el suc del raïm s’utilitza una premsa. El raïm blanc es premsa abans de fermentar, 
de manera que premsant separem el most de la brisa – pells i llavors -. El tipus de premsa escollit es del tipus 
neumàtic, per ser, sens dubte, el que millor qualitat del most proporciona. Donada la durada del cicle de 
premsat, que entre càrrega i descarrega serà de 3,5 hores i amb la intenció d’esglaonar el treball, se 
instal•laran dues premses que admeten com a càrrega unitària d’uns 5.000 kg cadascuna.

 En tot aquest procés, a més de les màquines abans anomenades s’utilitzarà un bomba de pasta i 4 bombes 
de rodets. La bomba de pasta portar el raïm tant a la premsa com als dipòsits de fermentació, depenent del 
vi que es vulgui fer..

 

1.5. SALA DE DISPÒSITS DE FERMENTACIÓ

En aquesta àrea els vins han de fer la fermentació alcohòlica a una temperatura controlada (entre 15-20º), es 
a dir, caldrà fer servir equips de fred.

• 10 dipòsits de 10.000 l (auto buidant, amb 2 camises de refrigeració) 2m diàmetre per 5m alçada.
• 4  dipòsits de 2.000 l  (sempre ple amb camisa). 1.5m diàmetre per 2.5 alçada.

La col•locació dels dipòsits s’arranjarà col•locant els dipòsits per fer el vi blanc i a l’altre costat els de vi negre. 
(Dipòsits en fondo cònic i tapa). Per fer els remuntes, coupages i altres operacions relacionades amb la elabo-
ració del vi, caldrà incorporar un pont grua que pugui moure els petis dipòsits anomenats ovnis o l’utilització 
de bombes.

Quan el vi esta acabat, en aquest àrea el filtrarem, l’estabilitzarem i el posarem a punt per anar a ampolla. 
Tota aquesta àrea hauria d’estar climatitzada. Caldrà habilitar una zona per omplir les botes que aniran a 
l’àrea de criança (bodega Classica).

1.6. SALA DE CRIANÇA
 
Amb tota la producció de vi blanc es destinarà a la fabricació de dos tipus de blancs: un jove i un blanc amb 
barrica. Tot el vi negre s’emmagatzemarà en botes o barriques. D’acord els càlculs calen un mínim de 90 
botes. L’espai s’haurà de preveure per 120 botes.

Les botes es col•locaran dins de porta barriques que són unes gàbies de 2 metres de llarg per 1,10 metres 
d’amplària per 60 cm d’alçada. La manipulació de les barriques se ha de fer amb vehicles carretó elèctrics.  

Cal que aquesta zona es trobi climatitzada, ja que es aquí on els vins negres fan la fermentació maleolàctica.
Els vins que passen per barrica un cop embotellat el posarem en gàbies de 588 ampolles, la producció total 
en ampolles es de 49.920 ampolles, per tant, calen 84,90 gàbies, que són de la mida de un europalet. 

    
 

2. ALTRES REQUERIMENTS

2.1. CIRCUL•LACIONS 

Al voler compatibilitzar les activitats d’enoturisme amb la activitat industrial de producció del vi cal 
tenir una especial cura en evitar al màxim la barreja de circulacions turística amb les tècnic-industrial. 
Encara més en el Celler Can Monmany a on es vol que els visitants puguin participar en certes opera-
cions de la verema. Cal llavors pensar en un circuit turístic.

Cal que es tingui en compte que a les zones de botes, ampolles i magatzem es manipulen amb vehi-
cles de càrrega elèctrics i per aquesta raó caldrà preveure carrils de circulació amb amplàries supe-
rior als 2 metres.

2.2. INSTAL•LACIÓ DE GESTIÓ DE AIGÜES I RESIDUS DE PRODUCCIÓ DEL VI
.
Cal tenir present que durant el procés d’elaboració es fan servir grans quantitats d’aigua per netejar 
la maquinaria i és produeixen residus. Caldrà pensar en la recollida i gestió de aquest residus. En tot 
el celler caldrà una especial cura en disposar reixes d’evacuació en totes les zones de verema i elabo-
ració del vi.

3. ACTITITATS CULTURALS I TURÍSTIQUES

Es pretén tornar a posar en valor l’edifici de Can Monmany, i  la recuperació de la producció vinícola  
haurà d’anar acompanyada d’una sèrie d’activitats que aniran més lligades a la demanda de la socie-
tat actual.

El programa de necessitats d’un celler ha evolucionat  fins convertir els grans cellers en complexes 
instal.lacions que ha de fer front a noves exigències. Per una banda tenim les necessitats descrites,  
que afecten als requeriments relatius a l’activitat industrial relacionada amb el vi d’un caràcter molt 
concret. Per una altre banda,  apareix  una demanda de noves activitats que es generen entorn a un 
procés de gran tradició.  

Can Monmany té un pes històric que pot ser un focus d’atracció, però per generar una afluència de 
visitants és important que vagi unit de propostes culturals d’oci, gastronòmiques o turístiques.

És així com, l’arquitectura ha de conjugar grans espais industrials de producció amb espais culturals 
i més domèstics. L’edifici haurà de donar resposta a aquests espais, així com els seus 
recorreguts:públic i privats, amb un correcte  funcionament.

El programa de necessitats previst es pot separar en tres grans blocs, un celler complet de criança 
dimensionat amb la producció viable, i mesurat des d’una intervenció arquitectònica equilibrada en 
consonància amb l’actual Can Monmany;  un espai de divulgació cultural i un espai turístic (de 
restauració i allotjament).

0. PROGRAMA HOTEL-RESTAURANT-CAFETERIA
     
0.1 Zona Restaurant     1 220 220 m2 
0.2 Lavabos restaurant     1    12    12 m2 
0.3 Barra 1       1    16    16 m2 
0.4 Cuina 1       1   45   45 m2 
0.5 Cafeteria      1  140  140 m2 
0.6 Barra 2       1    10    10 m2 
0.7 Lavabos cafeteria     1    10    10 m2 
0.8 Cuina 2      1   45   45 m2 
0.9 Habitacions  A     8   55 440 m2
0.10 Habitacions  B      8   40 320 m2
0.11 Habitacions  C      2   50  100 m2 
0.12 Sales estar      2   40   80 m2 
0.13 Circulacions       5   40 200 m2
0.14 Miradors       2   20   40 m2
 TOTAL         1.678 m2 

 

 

CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ ANUAL PER DIMENSIONAT ESPAIS I MAQUINÀRIA

1.1. PRODUCCIÓ I RENDIMENTS      
 Superfície de vinya      12,00  Ha   
 Rendiment en Kg/Ha de raïm    5.000,00 Kg/Ha   
 Producció de raïm anual      60.000,00 Kg   
 Vi blanc     60%  36.000,00 Kg   
 Vi negre     40%  24.000,00 Kg
   

1.2. RECEPCIÓ DE RAÏM      
 Dies de verema     5    
 

1.3. DESRAPAT      
 Hores de treball del grup de recepció 3     
 Rendiment exigible al grup de recepció    2.400,00 Kg/h   
 Desrapat     4,00%    
 

1.4. PREMSA      
 Rapa       4,00%  2.400,00 Kg   
 Vi blanc desrapat    96,00% 34.560,00 Kg   
 Vi negre desrapat     96,00% 23.040,00    
 Rendiment final premsa   65,00%     
 Vi blanc     65,00% 22.464,00 l 224,64 hl 
 Vi negre     65,00% 14.976,00 l 149,76 hl
 
 TOTAL        37.440,00  374,4 
 

1.5. DIPÒSITS DE FERMENTACIÓ      
 10 dipòsits de 10.000 litres        
 4 dipòsits de 2.000 litres       
 
      

1.6. SALA DE BOTES I CRIANÇA      
 Vi blanc amb barrica      7.020,00 l 31,20 B 
 Vi blanc jove       15.444,00 l   
 Vi negre       14.976,00 l 66,56 B 

 TOTAL AMPOLLES         49.920
 Total porta ampolles         84,90    

CELLER CAN MONMANY Centre  Producció Vinícola i activitats d'enoturisme   
   

PROGRAMA FUNCIONAL      
  

1. CENTRE D'ENOTURISME (ESPAIS COMUNS DEL CENTRE  I CELLER)
     
1.1 Vestíbul i recepció.     1 350 350 m2 
1.2 Administració      1 130 130 m2 
1.3 Lavabos personal, neteja    3 20 60 m2 
1.4 Sales polivalents      2 200 400 m2 
1.5 Sala de tast o degustació    1 50 50 m2 
1.6 Botiga       1 180 180 m2 
1.7 Aules per cursos de formació   2 50 100 m2 
1.8 Biblioteca      1 200 200 m2 
1.9 Office catering     1 50 50 m2 
1.10 Lavabos visitants     3 20 60 m2 
1.11 Magatzems       4 50 200 m2
 TOTAL         1.780 m2 

2. CELLER- ÀREA DE RECEPCIÓ DE LA VEREMA 
    
2.1 Zona de descàrrega de verema  i bàscula  1 200 200 m2
2.2 Area de cintes selectores    2 60 120 m2
2.3 Àrea de desrapat xafat i premsat   2 60 60 m2  
2.4 Zona aclarat pupitres     1 300 300 m2 
 TOTAL         680 m2 

3- CELLER- ÀREA DE FERMENTACIÓ I CONSERVACIÓ 
    
3.1 Sala de dipòsits i tines de fermentació.   1 240 240 m2
 TOTAL         240 m2
 

4- CELLER ÀREA CRIANÇA I GUARDA 
    
4.1 Sala de bótes (barriques) o nau de criança.  1 300 300 m2 
4.2 Àrea d' embotellat i magatzem d'ampolles.   1 70 70 m2 
4.3 Tren de de càrrega i buidat de barriques  1 75 75 m2
 TOTAL         445 m2
 

5- PRODUCTE TERMINAT. EXPEDICIÓ 
    
5.1 Àrea packaging. Tren de etiquetat i encaixat 1 30 30 m2 
5.2 Despatx de control d'expedicions   1 20 20 m2 
5.3 Magatzem de producte terminat   2 100 100 m2
 TOTAL         150 m2 

6-. AREAS DE SERVEIS INDUSTRIALS I PER PERSONAL
     
6.1 Laboratori       1 30 30 m2 
6.2 Vestidors i banys personal    1 30 30 m2
 TOTAL         60 m2 

7. INSTAL·LACIONS
      
7.1 Sala de màquines      1 40 40 m2  
7.2 Taller de Manteniment i maquinaria agrícola 1 20 20 m2 
 TOTAL         60 m2 

8. COMUNICACIONES Y CIRCULACIONES   
 
8.1. Recorreguts i nuclis comunicació    - - - m2 
8.2. Circulacions tècniques    - - - m2 
8.3. Circulacions  visites     - - - m2
 TOTAL         - m2 

9.  APARCAMENT 
   
9.1. Zona d'aparcament      36 17 612 m2
 TOTAL         612 m2 
     

 Total superfície útil sobre i sota rasant    7.200 m2 
 Total superfície construïda sobre i sota rasant    8.000 m2
 Total superfície espais exteriors constuïts    2.250 m2  

ESQUEMA DELIMITACIÓ ÀMBIT

ESQUEMA ZONA BOSCOSA

ESQUEMA CIRCULACIONS

ESQUEMA VINYES


