
Lloc 
El projecte es situa a Espiells, dins del municipi de Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. És 
l'ampliació de l'Escola de Viticultura i Enologia, ja exitent.  
Per arribar des del poble de Sant Sadurní a Espiells, el recorregut rodat (que és el més habitual) 
només es pot fer per una carretera. Des que es surt, ben aviat es perd la trama urbana i es recorre 
el paisatge de vinya fins a arribar. Pel camí s'hi van trobant alguns desviaments no-asfaltats, que 
són, en la seva majoria, accessos a cellers. Al tros final del recorregut, gràcies a la topografia que 
fa una vall entre la carretera i l'Escola, ens permet veure l'Escola des de lluny, però sobretot, en el 
seu conjunt. És una visió que ja no tornarem a tenir. És en aquest punt on destaca com a fita 
visual. 
Un cop s'arriba a Espiells, es passa el poble i es voreja el turó on és l'Escola. És un Espai Natural 
Protegit. La topografia es fa notar i hi ha força vegetació. Això fa que, des que es perd la visió de 
l'Escola per entrar al poble d'Espiells, no es retroba fins que ja la tens al davant. Això, la fa molt 
interessant a nivell perceptiu. 
 
L'Escola es va construïr els anys 1987-1988 i és un projecte dels arquitectes J.Bach i G.Mora. Fins 
fa ben poc, era l'únic lloc de Catalunya on es podia estudiar Enologia. Són estudis de grau mitjà i 
superior que formen als alumnes en aquesta especialització. L'Escola es situa en un lloc 
privilegiat, entre vinyes, però sobretot al Penedès: lloc on l'el·laboració de vins i caves és a l'ordre 
del dia. Per tant, és molt pertinent que una Escola d'Enologia es situés en aquesta zona.  
Tot i ser una escola jove, amb els anys ha anat creixent. Ofereix alguna especialització, de manera 
que és habitual veure un antic alumne que hi torna. Però l'Escola no és prou gran per assumir més 
volum de gent. I, a més a més, el celler no funciona prou bé tal i com està plantejat. Per una 
banda, per condicions climàtiques: està situat a les naus antigues, ja existents quan es va fer el 
projecte de l'Escola, i no són el lloc més adequat per l'el·laboració de vins i caves. Per altra banda, 
a nivell d'alumnes: el procés de vinificació són vora nou mesos, de manera que, durant tot el curs, 
el celler està ocupat pels estudiants de primer que hi aprenen a fer aquest procés. Això deixa a la 
resta d'alumnes sense accés al celler i per tant, sense lloc on fer pràctiques. Alhora, cal tenir en 
compte que, per la seva bona localització en terra de vins i caves, hi ha cellers de renom ben a la 
vora que estarien disposats a invertir en investigació, en cas de que fós possible. Però, tampoc hi 
ha lloc per això. 
 
 
 
Programa 
Per tot això, proposo una ampliació d'aquesta escola. Una ampliació a nivell d'aulari (que 
permetria ampliar els estudis i les especialitzacions) i  un celler d'investigació (sense invalidar 
l'altre celler que quedaria com està i a disposició dels de primer curs). 
Això fa que hi ha dos fluxes de gent i usos entrecreuats (entre l'Escola existent i l'ampliació): per 
una banda els alumnes de l'escola existent, de cursos superiors, que podran aprofitar el nou celler 
i per altra banda certes dependències de les que ja disposa l'Escola, que he decidit no duplicar 
(com ara: sala de reunions per als docents – entenent que seran els mateixos docents qui farà les 
classes i per tant ja disposen d'una sala-, secretaria – totalment compartida, ja que es tracta d'una 
ampliació-, sala d'actes – cal molt puntualment i l'Escola ja en disposa, etc.). 
 
L'ampliació es proposa “ser a prop” però respectar al màxim l'edifici existent. Aquest val molt la 
pena i per això vaig decidir respectar-lo al màxim, col·locar l'ampliació tangent i trobar un punt de 
contacte. De manera que l'accés és compartit i és el mateix que s'utilitza actualment per accedir a 
l'escola. Un cop al vestíbul, es pot triar cap a on anar. 
El nou edifici es situa a la zona on actualment hi ha el pàrquing en superfície, i creix cap avall fins 
a la cota mínima del turó. 
 
L'ampliació són dues plantes. 
A la primera, cap avall, hi trobem l'aulari. El recorregut fins a arribar-hi llisca pels murs de les 
terraces i busca visuals a cada punt de fuga cap a l'exterior. El passadís, ample, per permetre bé 
els recorreguts dels usuaris, recorda els cellers amb uns separadors entre aula i passadís on hi ha 
ampolles en rima (en un celler hi ha diversos moments de la producció on es poden veure 



ampolles apilades, plenes o buides, buscava reproduïr aquest efecte, recordar que estem al món 
del vi i de la producció d'aquest). Hi ha també un mirador que posa en valor el paisatge de vinya, 
però sobretot les vistes privilegiades de ser en un turó. La sala de tast està al costat del mirador i a 
través d'un passadís de vidre a banda i banda, permet gaudir de les visuals del mirador mentre es 
fa el tast.  
A la segona planta, seguint avall, hi trobem el celler

 

. De composició més compacta. Convé que un 
celler disposi tant com sigui possible, de temperatura i humitat constants, i en certs casos 
puntuals, de ventilació constant. D'aquí que el celler es situï a la planta més baixa i envoltat de 
terres, per facilitar al màxim aquesta inèrcia natural del terreny. Després d'investigar, i sent 
conscient que és un celler per investigació i no per producció, he jugat amb la manera més òptima 
de col·locar les diferents sales per les que passarà el vi, mirant de minimitzar els recorreguts. 
Comparteixen un espai central: la sala de derrapadora i premsa, la sala de Fermentació, la sala 
d'Estocatge i Clarificacions (que té annexes la Cambra de Calor i la Cambra de Fred), la sala de 
Criança i la sala d'Expedició. Comparteixen també, la sala de materials i el laboratori. En la part 
més exterior de l'edifici el celler està en contacte amb una esplanada on arriben els camions i 
poden maniobrar; aquí i descarreguen el raïm o el most i s'emporten les ampolles un cop acabada 
la producció. 

 
 
Procés de projectació 
A nivell formal, entre l'accés a l'Escola (per la seva planta més baixa) i fins al límit del turó 
edificable, hi ha un desnivell de deu metres. Aquest es resol actualment amb una platja d'asfalt 
(pàrquing en superfície de poques places i infrautilitzat) i un marge abrupte i de males herbes fins 
als camins que voregen el turó per la seva part més baixa. 
A nivell visual, actualment l'Escola ja és una fita i per tant, no he cregut oportú fer que aquesta 
ampliació tingui massa presència. 
A nivell de patrimoni, aquí hi tenim dos patrimonis: l'arquitectònic i el paisatgístic. Pel que fa a 
l'edifici de Bach i Mora, està fet amb molta sensibilitat i bon gust. Amb línies clares amb un ús de 
les línies i les corves, molt ben estudiat. Per tant, un bon referent al que agafar-se. Pel que fa al 
paisatge, està clar que aquí ens trobem davant un paisatge característic de vinya, d'agricultura. 
Línies de ceps i línies de terra, bancades, marges i topografia. 
 
Partint de tot plegat, el primer que vaig fer va ser veure on em podia situar. Sent una ampliació, no 
em podia allunyar massa de l'escola, però a la pràctica la resposta va venir sola: l'únic lloc que no 
està catalogat com a rústic, i on podia actuar, és la zona de pàrquing existent, al davant de 
l'escola. La primera decisió va ser: no fer una nova fita visual. Ja que a nivell perceptiu, aquesta 
escola es percep molt a l'estil Kevin Lynch (“The view from the road”) i ja té molta entitat, creia que 
no calia que apareixés una nova fita. 
La segona decisió, va ser: fer terrasses. Al analitzar com actua l'agricultura arreu del món, i també 
la vinya, en situacions on no hi havia massa superfície però molt de desnivell, la resposta era fàci: 
amb l'ajuda de terrasses que ressegueixen la topografia. 
La següen decisió va ser: conservar el punt d'accés actual. Em semblava important que un cop 
posada en ús l'ampliació, es pogués llegir l'escola com una de sola. Compartir l'accés i facilitar que 
aquest sigui el punt d'intercanvi entre els diferents fluxes de gent de l'escola, era el que tocava fer. 
 
Aquestes tres idees sempre han estat presents en el procés de projectació, per molt que ha variat 
la forma del projecte. I finalment, s'han acabat formalitzant unes terrasses amb la forma del turó. 
Refent la topografia (perduda amb l'altipla poc natural de la platja d'asfalt), re-naturalitzant el turó, 
d'alguna manera. 
 
 
 
Relació del projecte amb la seva execució material 
 Una de les idees era que les terrasses, quan es veiéssin des de la carretera, s'entengués que 
pertanyen a l'escola, són uns murs de maó, igual que els murs de l'Escola de Bach i Mora. La 
intenció era que es llegís el mateix llenguatge. Inclús, que es pogués pensar que és un sol 



projecte. 
En canvi, quan es mira des del cel, les terrasses pertanyen al món agrícola. Són cobertes  
ajardinades amb línies de vinya, on s'hi reconeix la terra i la natura. I l'aparició de les terrasses, 
indica que,  en aquest punt, hi ha més desnivell que en d'altres. 
 
Al tractar-se de terrasses amb formes arrodonides (per tal de seguir la topografia del turó) calia 
una materialització que les fes possibles. Els murs de les terrasses són portants i són de contenció 
de terres en gran part de la planta del celler. Per això  s'aposta per fer una estructura de formigó. 
Els murs exteriors són de doble pell: l'interior són murs portants de formigó i l'exterior és un mur 
continu de maó. A la planta de les aules, aquests murs de formigó tenen molta distància entre ells i 
apareixen a un punt intermig, uns pilars de formigó que reforcen l'estructura. 
 
En dos moments de la façana calia tenir-hi finestres: a les aules de la primera planta, i a la sala de 
Fermentació del celler (perquè és un lloc on cal una ventilació constant pel tipus de gasos que 
desprèn la fermentació). Per no perdre la contundència de les terrasses de maons, la opció és  
“troquelar el mur”. És a dir, fer desaparèixer algun dels maons (aprofitant que no es tracta d'una 
estructura portant i per tant, permet el joc de buidat sense massa riscs) fent una gelosia que deixi 
passar llum i visuals. En el cas de les aules, afegint un tancament de vidre i en el cas de la sala de 
fermentació, deixant-ho completament obert (i convertint aquesta sala en “exterior”, d'alguna 
manera). 
 
Ja que l'Escola existent té els acabats interiors també de maó, em semblava interessant que 
aquesta quedés només al vestíbul d'entrada, també a la zona d'ampliació. Però no segueix cap 
avall, de manera que el llenguatge de l'ampliació i de l'existent es troben en el doble espai. 
 
 
 
Criteris de les estructures i instal·lacions, amb predimensionat. 
L'estructura. 
Està formada per pantalles de formigó armat. També hi ha pilars de formigó armat, per reforçar 
l'estructura de la primera planta i reduïr-ne les llums.  Degut a la irregularitat dels murs, arrodonits 
per seguir la topografia, la mida de les llums varia per una mateixa planta, diverses vegades. En el 
punt màxim, fan vuit metres. La majoria dels murs del projecte, són murs pantalla de contenció del 
terreny, que tot i ser un altipla actualment, requereix d'un bon moviment de terres per situar-hi 
l'ampliació.  
Els forjats són de llosa massissa de 30cm i de 40cm (en funció de si suporten terres+vinya en 
coberta o no).  
La fonamentació és superficial: són sabates corregudes sota mur.  Seguint el que fan Bach i Mora 
(tot i que en el seu cas és ambigu el tipus d'estructura que utilitzen). 
 
Les instal·lacions. 
El disseny bàsic de l'edifici es planteja amb consciència de les millors condicions per a un celler: 
temperatura i humitat constants i, tant com sigui possible, foscor. Fent unes terrasses i situant el 
celler a la part més baixa i majoritàriament enterrat, es contribueix a facilitar que aquests 
requeriments siguin més fàcils d'assolir. I minimitzant així, la intervenció de sistemes de regulació 
(per quantitat i per poc ús). 
Per altra banda, la tria “paisatgística” d'una coberta ajardinada, permet reduïr l'impacte solar en 
coberta, i per tant en minimitza els efectes a l'interior. 
A nivell de climatització es plantegen dos sistemes en paral·lel: un per les aules i un pel celler. Ja 
que els requeriments d'ambdós són ben diferents. El mateix sistema que aniria regulat 
particularment en cada aula/sala, serviria per alimentar el sistema general i tenir un tercer àmbit 
climàtic: les zones comunes. Es preveu la col·locació de quatre climatitzadors a les zones 
reservades per a instal·lacions. Dos en planta -1 per a les aules, dos en planta -2 per al celler. La 
gelosia de maons de la façana ajuda al control tèrmic. I el gran voladiu del mirador facilita que les 
obertures que hi donen, puguin ser de vidre, sense que això perjudiqui a nivell climàtic l'interior. 
A nivell d'aigües, no es poden acumula en coberta, ja que la vinya és una vegetació de secà. Per 
tant, les aigües es recullen i es portaran a la depuradora que hi ha al costat de l'escola per a la 



seva reutilització. Les aigües grises dels lavabos, faran el mateix recorregut. I les aigües negres es 
connectaran a la xarxa de sanejament existent. Aclariment: No es poden aprofitar per regar la 
vinya, perquè no és legal fer-ho segons la DO. Caldrà un dipòsit d'acumulació de 500L. 
A nivell energètic, per tal d'escalfar l'aigua calenta sanitaria que em pot caldre (que és molt poca), 
el sistema seria col·locar 10 plaques solars a l'interior de l'últim mur aterrassat, el de la zona de 
maniobra de camions. És una zona a ple sol, orientada a sud. Les plaques hi anirien posades al 
pla vertical. En cas que s'espatlli el sistema, es recorreria al subministrament de gas de l'Escola 
existent. 
Cal augmentar, per tant, la potència de la caldera de l'Escola. Així com augmentar la potència de 
l'Estació Transformadora per tal de poder penjar de la mateixa xarxa.  


