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 1   Comunicació vertical   45.10 m2
2   Àrea de criança barriques  270.5 m2
3    Àrea de criança botelles  80.25 m2
4  Magatzem   17.85 m2
5  Passarel.la producció  275.51 m2
6   Escala pública   26.60 m2
7   Vestíbul personal   17.20 m2
8   Laboratori i zona control  91.70 m2 
9   Escala privada   12.20 m2
10   Montacàrregues   10.30 m2
11  Serveis    24.45 m2

NIVELL - 2 (+297.50)

En aquest nivell ja hi trobem alguns dels  espais característics per a la producció 
del vi.
És una planta pràcticament privada, menys per les visites de persones que 
vulguin aprofundir sobre el funcionament del Celler. 
Així hi trobem l’àrea de criança de barriques i de botelles, protegida per l’inèrcia 
que ofereix el terreny, en contacte amb la comunicació principal del Celler per 
l’accés al públic i amb la zona de circul.lació del personal. Trobem tambè en aquest 
nivell el laboratori/zona de control de l’espai de producció. El fet de dipositar 
el laboratori a aquesta planta és per proximitat als diferents espais que  més es 
complementen.: la facilitat per anar a prendre mostres de vi de barriques és obvia.
Al gran espai de producció s’ha  disposat d’una passarel.la de visites i man-
teniment de tot l’espai. Es pot accedir a aquesta, si el personal directiu ho 
troba oportú, des de   l’ÀREA EDUCATIVA,  entrant paral.lelament a la tolva 
i fent el mateix recorregut que fa el producte per acabar convertint-se en vi..

El gran espai de producció s’alimenta llumínicament dels talls de naturalesa . Així, els 
lluernaris de policarbonat cel.lular es distribueixen sobre l’espai per a mantenir una 
il.luminació uniforme dins tota l’àrea, i es giren també fins a convertir-se en façanes . 

Espais

         codi  espai                           sup. útil
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