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El Nou Celler de Can Calopa es genera a 
partir del concepte de fusió entre naturale-
sa i home i del pensament de que són dos 
elements inseparables. Així, els elements 
naturals permeten donar riquesa als es-
pais creats per un fi determinat.La realitat 
d’aquests pensaments s’han materialitzat 
atorgant una presència contínua, però reg-
ulada, de la lluminositat i de les vistes que 
ofereix el lloc on es sitúa el projecte.Són els 
sentiments i sensacions els que identifiquen 
i determinen els espais, és més, són els que 
els organitzen, els vesteixen amb materials 
i finalment els hi donen un caràcter propi.  

C O N C E P T E S

VISUALSFLUXESLLUMTERRA
La situació del projecte en una topogra-
fia accidentada condiciona en tot mo-
ment l’enfoc del projecte. S’ha considerat 
la terra com a element condicionant per a 
establir les relacions entre els espais, i en-
tre els fluxes de persones, tant públic com 
privat i les xarxes d’alimentació del celler.

La llum és un factor que s’ha tingut en 
compte alhora de pensar els espais. Llum 
difusa de nord a partir dels lluernaris, 
i escletxes als murs durs que deixen 
apreciar l’entrada de llum i el reconeix-
ement de l’hora. És la perforació de la 
naturalesa en un entorn humà, el que  vi-
talitza i enriqueix els espais del projecte.

Els fluxes a un celler són molt importants. 
S’han reconegut tres tipus de fluxes principals:
- el fluxe públic
- el fluxe privat
- el fluxe del producte
Aquests tres s’han diferenciat en el projecte, es-
tablint zones primaries de cada un, però estant 
sempre en contacte entre ells, ja que uns alimenten 
als altres, i sens dubte, no poden viure separats.

El control visual és molt important es-
tant a un punt tant privilegiat com el nostre. 
Contacte amb Collserola a l’est, 
Montserrat a l’oest i les vinyes al peu.
S’han creat uns vincles i dualitats visuals 
així com una present sensació de ser al lloc. 
La relació amb les vinyes i amb l’entorn del projecte 
es fan patents, però controlades estratègicament.

esquemes conceptuals

Comunicacions visuals exteriors

El fet de situar-nos a la cota més alta del solar ens permet gaudir de les visuals de l’entorn. Es creen 
terrasses i obertures per apreciar el paratge natural entenent-lo com a part principal del projecte.
Es gaudeix de punts de vista importants i característics dins de catalunya com són el 
propi parc de Collserola i Montserrat establint-se una comunicació visual interessant.

Es vol donar una nova mirada a la tradició de les massies i edificacions de la serra de Collserola.Es crea 
una pell dura i una pell tova d’acord amb els principis  tradicionalistes, però amb materials  i sistemes con-
temporanis.El formigó texturitzat és el creador de la duresa: dels paraments que delimiten el projecte i de la 
superficie de recolçament de la vegetació.

esquema de talls

esquema de comunicacions 

Al l’espai on ens trobem la vegetació passa a ser el protagonista de l’ambient. No es construe-
ix en u entorn urbà, i per tant la sensibilitat estètica i sensitiva ha de correspondre amb dit entorn.
S’ha imaginat l’escorça d’un arbre de la zona com a l’element  pell de l’edifici,.

Comunicacions visuals interiors

L’ordenació del programa i la disposició de les peces o elements que el confor-
men ens dona joc per aconseguir un a relació o contacte visual dels diferents  processos 
d’elaboració del vi. Al carrer interior projectat es genera una dualitat visual interior exterior .
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vista cap a montserrat

vista cap a les vinyes

vista cap a collserola

Aquestes imatges representen el contrast que ofereix l’enquadre visual. S’entén que és més 
sobtador el veure ocasionalment l’escenari de la naturalesa que veurer-la en tot moment.

 “El dicho popular afirma “Los árboles no dejan ver el bosque”, o lo que es igual, que los ac-
cidentes del paisaje dificultan la visión de la panorámica global y que los detalles impi-
den ver el conjunto de cualquier cuestión. Sin embargo el enfoque panoràmico interrum-
pido presta más atención al escenario. La vista privada entiende y genera más sensación

Fent referència a l’obra de Tanizaki, entenem que la bellesa i les sensacions es troben en el contrast de llum i en 
el contrast de visuals:
“En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza ha sido siempre la luz. En cambio, en la estética tradicional 
japonesa lo esencial es captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de 
claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las 
modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante 
sensación de joya preciosa, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra”. 
   El elogio de la sombra -Tanizaki

vistes emmarcades

TOPOGRAFIA

ENTORN  NATURAL

HISTÒRIA
edificacions tradicionals collserola

Cenital

lateral

CONTROL
control solar i de llum  (%forats)

públic        (+301.00)

privat           (+294.30)

public - privat          (+297.50)

producció            (+291.00)

S’ha pensant l’edifici com a un element dur que sorgeix del terreny que s’envolta de naturalesa a les seves cares.
Metafòricament estem parlant d’una escorça d’arbre atrapada  i envoltada per la naturalesa, 
que guarda al seu interior un món que s’alimenta de vida. Aquest és un dels conceptes de cel-
ler: un espai que s’alimenta del seu entorn i que vol ser correspongut per aquest. La sensibili-
tat natural, per tant, ha d’estar present a l’edifici, amb discontinues relacions visuals i sensorials.
El material dur escollit és el formigó texturitzat per aconseguir la rugositat natural, i els elements 
tous, que s’incorporen en els talls de natutralesa de l’edifici, són la fusta i la vegetació del lloc. 
(heura)  i la tillandisia (una planta que viu sense arrels i s’alimenta a partir dels nutrients de l’aire). 

fluxe públic
Representa el fluxe de la gent que visita iocasionalment el centre per diversió, informació, cultura o esbarjo. Els pertoca un recor-
regut sensitiu i educaciu que fomenta la comprensió del procés de vinificació així com els envolta de sensibilitat per l’entorn natural, 
tenint presències d’ella en ocasions especials.

SENSACIONS
sensació llumínica als espais educatius

collserola

fluxe privat
Representa el fluxe de la gent que treballa al centre. Disposen d’una zona posterior per a la seva entrada, amb els seus espais molt a 
l’abast. Els espais de descans, vestuaris, control  i laboratori es comuniquen horitzontalment per un vestíbul o verticalment per una 
escala d’ús privat i un ascensor per a la pròpia gent del centre.

fluxe producte
Representa el fluxe del propi producte. Desde el vi acabat de tallar fins a la seva exportació. la entrada del vi es fa a la cota 297.50 
respectant les traces antigues dels camins del solar, i es condueix per gravetat a la planta de producció. A aquesta planta es proc-
esa amb les diferents fases corresponents l’elaboració del vi, del qual es distingueixen dos camins: vi tempranillo, o vi de criança,
reserva o gran reserva. Segons el tipus de vi, el procés de criança serà d’n tipus o d’un altre.

ORGANIGRAMA
Es distingueixen cuatre grups d’espais al celler: La zona SENSITIVA, principalment pel fluxe públic. La zona EDUCATIVA, pel fluxe 
públic o privat. La zona de CONTROL  i la zona de PRODUCCIÓ que es complementen per al fluxe privat, encara que alguns espais 
permeten el fluxe public.

TERRENY/PROGRAMA  ESCALONAT PER USOS

ORIENTACIÓ
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S’ha volgut crear un joc de visuals i llum a partir d’un revestiment natural (fusta). Sensitivament podem aspirar 
a entendre el celler com un clar al bosc.. 
L’envelliment del material ja no s’ha d’amagar o dissimular, sinò que el propi material reflexarà l’antiga tradició 
del vi, que millora amb el seu envelliment.
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