
01 07

nivell -3

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Xavier Fontanet Adrover

07Celler Can Calopa de DaltN_ho PFC
Juny 2008Tribunal: Xavier  Monteys, Joan R. Blasco,  Benjamin  Pleguezuelos esc 1:150

1

2

3

4

5

6 8

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1   Comunicació vertical   45.60 m2
2   Escala pública   26.60 m2
3    Accés rodat   61.85 m2
4   Magatzem materia prima cartró 123.45 m2
5  Magatzem materia prima vidre 81.50 m2
6    Zona aparcament maquinaria 58.50 m2
7  Tolva/prensa   32.15 m2
8    Àrea de tines   250.1 m2 
9    Embotelladora   78.65 m2
10    Magatzem producte acabat  90.50 m2
11   Circul.lació rodada   189.52 m2 
12   Zona càrrega i descàrrega  120.5 m2
 13   Montacàrregues   10.24 m2 
14    Vestíbul personal   14.65 m2 
15  Escala personal   12.20 m2 
16    Serveis    8.70 m2 
17   Sala de bombes    17.85 m2

NIVELL - 3 (+291.00)

Aquest és el nivell purament de producció. En ell hi trobem totes les 
àrees i processos necessaris per a dur a terme la producció del vi.
Es defineixen magatzems de materia prima de cartró i magatzem de 
materia prima de botelles de vidre. i de producte acabat.
El procés comença desde la tola on es deposita el raïm. D’aquí passa 
per la prensa i es deposita en uns recipients metàl.lics on es realitza 
el destriatge.
Seguidament es diposita a les tines d’acer inoxidable, regulades tèr-
micament per una bomba de calor/refredadora on romandrà el temps 
que l’enòleg cregui oportú.. Posteriorment, i depenent si és un vi jove 
o criança, reserva o gran reserva, es procedirà al seu embotellat o al 
seu envelliment en barrica de roure o/i en botella.
La comunicació d’aquests espais es realitza mitjançant el montacàr-
regues que alimenta a tota la franja vertical de producte.
La circul.lació a l’espai es du a terme per una franja central , i per 
un espai pròxima al montacàrregues definit com espai de càrrega i 
descàrrega.

Espais

         codi  espai                           sup. útil

Esquema organitzatiu

Comunicació
Magatzems mat. prima
Àrea de tines
Tolva-prensa-depòsit
Magatzem prod. acabat

Embotelladora
Zona càrrega/descàrrega
Escala “pública”
Comunicació privada
Sala de bombes

Procès d’elaboració del vi

MADURACIÓ DEL  RAÏM RECOLLIDA DEL RAÏM

TRIA DEL RAÏM

CRIANÇA

FERMENTACIÓ

EMBOTELLACIÓ


