
Premises i Necessitats

Funcionalitat
El projecte haurà de complir amb tots els requeriments tècnics per a poder elaborar un bon producte, sense deixar d’obviar que a part del cava 
hi ha d’haver una part dedicada a l’administració i gestió de les caves i una altra part important dedicada a la promoció i divulgació del procés 
productiu i del producte.

Qualitat del Cava
Actualment hi ha tecnologia suficient com per poder elaborar cava en edificis força polivalents, però cal recordar que el cava és un producte 
que requereix de moltes atencions, i que una de les més importants és la distribució per gravetat de les primeres fases del procés d’elaboració. 
Aquest procés per gravetat és la principal premissa a l’hora de dissenyar l’edifici.

Entorn
La ubicació de la cava és molt important, doncs cal establir un diàleg amb l’entorn, i emmarcar l’edifici al lloc on es vol ubicar. Cal observar 
quins punts de referència existeixen i quina orientació escollir.

Temperatura, Ventilació i Il·luminació
La fase més important d’un bon cava es la seva criança. Aquesta té varis requeriments bàsics, una temperatura constant d’uns 15º, i un bon 
control de la humitat i ventilació de la sala on es realitza la criança. A més és important no exposar el cava a la llum del sol, doncs afecta a la 
seva qualitat. Aquests aspectes ajudaran a configurar el disseny de l’edifici.
És aconsellable dissenyar una sala que no depengui d’elements mecànics per al correcte funcionament de la sala, però cal preveure la 
ubicació de plantes refrigeradores de suport per si fos necessari.
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Dipòsits de fermentació

Embotellat
Criança a la cava. 
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Expedició

Organigrama

L’edifici es planteja com a la conjunció de tres pilars necessaris per a l’elaboració de cava, la part industrial, la gestió i administració i la 
divulgació i presentació al públic tant del procés productiu com del producte.
Així doncs s’intentarà que el conjunt funcioni de forma harmònica i establint els punts de contacte necessaris per al correcte funcionament de 
la part industrial de forma paral·lela a les visites del centre.

Procés de Producció del Cava
La producció de cava és el motiu principal del projecte, la raó de ser de l’edifici. Cal entendre però que allà on es produeix el cava no deixa de 
ser un edifici industrial i que com a tal ha de comptar amb unes restriccions i control de l’accés del públic en general, no cal dir que el cava és 
un producte alimentari i en determinats processos de producció cal establir una barrera amb el públic visitant. 

Àrea Pública i de Divulgació
Al llarg dels darrers anys ha sorgit a Catalunya i arreu un notable interès per les visites relacionades amb l’enologia. Gent diversa i grups 
d’escolars dediquen cada cop més temps a les vistes als cellers i bodegues. Cal gestionar bé l’edifici per donar resposta a aquesta creixent 
demanda de visites i preveure un circuit lligat a la producció del cava. Es preveu també la visita per a grups escolars i possibles tallers 
relacionats amb el cava.

Gestió de les Caves
La part que menys veu el públic general és l’administració i gestió del centre, però no deixa de ser un dels punts importants, ja que gran part 
dels ingressos d’un celler provenen de les relacions comercials que estableixen amb restauradors i distribuïdors d’arreu. La gestió, al ser l’única 
part de l’edifici que funcionarà de forma més regular serà una zona a agrupar per estalviar en climatització, ja que la part industrial i part de la 
visita no comptarà amb climatització.

Procés de Producció
Caves     1610,00 m2

Sala de diposits     461,00 m2

Embotellat        58,75 m2

Etiquetat i Embalatge      75,50 m2

Magatzem etiquetat       45,00 m2

Vestidors personal       25,60 m2

Magatzem neteja         4,60 m2

Àrea Pública i de Divulgació
Cancells Caves       31,70 m2

Distribuïdor        95,00 m2

Aules         93,70 m2

Àrea Pública i de Divulgació
Cancells Caves       44,80 m2

Sala de Cates - Polivalent    154,50 m2

Serveis        28,00 m2

Rampa-Escala     148,80 m2

Mirador - Procés industrial      73,15 m2

Mirador - Cave       95,40 m2

Gestió de les Caves
Magatzem sala polivalent      30,85 m2

Cuina-Servei        13,90 m2

Barra Bar        28,50 m2

Procés de Producció
Premses      110,85 m2

Àrea Pública i de Divulgació
Serveis        28,00 m2

Sala control        14,75 m2

Gestió de les Caves
Sala de C        28,50 m2

Serveis         13,90 m2

Magatzem refrigerat       30,90 m2

Procés de Producció
Tolva      137,40 m2

Magatzem expedició   269,80 m2

Àrea Pública i de Divulgació
Distribuïdor       21,90 m2

Magatzem botiga         5,00 m2

Botiga - Hall     152,60 m2

Gestió de les Caves
Treball intern administració     34,00 m2

Recepció Gestió      26,50 m2

Office        29,30 m2

Procés de Producció
Laboratori         41,70 m2

Gestió de les Caves
Despatxos interns      34,00 m2

Serveis         8,75 m2

Reunions       29,30 m2

Gestió de les Caves
Despatx direcció       53,60 m2

Serveis          7,00 m2

Sala de reunions      29,30 m2

Planta Segona

L’ús d’aquesta planta que restringit al despatx 
de direcció, és la peça més elevada i gaudeix 
de control sobre la resta del conjunt.

Planta Primera

Trobem dos despatxos d’administració i la 
sala de reunions orientada a sud, té unes 
molt bones vistes i gaudeix de privacitat.
El laboratori ubicat a la mateixa cota però a 
l’altre extrem del conjunt queda a cota de la 
plaça on descarreguen els tractors.

Planta Baixa

És la planta més funcional, serà la de major 
afluència de visitants, consta de la botiga i 
dels accessos d’administració i indústria.

Planta Premses

Primer nivell per sota de la cota de carrer, 
queda dividit per la sala principal de cates, els 
visitants troben uns serveis i es pot accedir a 
cota a les premses pneumàtiques. 
La zona d’administració consta d’un sala 
privada de cates orientada a sud elevada 
respecte del pati interior, garantint privacitat 
respecte els visitants del centre.

Planta Cates

Trobem la sala més gran del centre, queda 
elevada respecte la cava i consta d’una 
passarel·la per poder visitar l’interior de la 
cava sense haver de baixar a l’últim nivell.

S’hi arriba a través d’una escala - rampa 
que transcorre paral•lela al procés industrial, 
aquest element és de vital importància per 
poder explicar als visitants tot el procés.

Planta Caves

És la planta més baixa del conjunt, i trobem 
la major part del procés industrial, que 
transcorre a peu pla, facilitant la mobilitat de 
les gàbies i palets amb l’elevador elèctric.

Els visitants no tenen perquè arribar a baixar 
fins aquesta planta però els permet veure 
l’etiquetat a través d’una mampara de vidre. 

Consta també de dues aules il·luminades 
lateralment pels patis de llums. 

Circulacions

Tal i com s’ha explicat a l’organigrama, la cava es centre amb 3 pilars fonamentals, i cal poder garantir el correcte funcionament de la 
producció sense ser interferida pels visitants al centre, mantenint una relació de proximitat amb cada un dels procesos per a poder explicar 
al visitant cada un dels passos productius i poder finalment tastar el produce acabat.

Aquest disseny d’un circuit paral·lel a la indústria configura l’estructura de les caves, on la indústria i la gestió ocupen els extrems de la cava 
i l`àrea pública treballa com a articulació dels dos extrems, establint lligams amb cada un dels altres dos elements.

Així doncs s’ha configurat l’edifici tenint en compte tots els diferents fluxes tant de persones com de vehicles per dissenyar l’edifici.

L’accés principal de l’edifici és comú per a tothom, de forma que la recepció pot controlar tothom qui entra a la cava. El públic general entra i 
es dirigeix cap a la botiga on pot comprar o esperar per iniciar les visites. 

Treballadors i administratius entren a la torre i o bé baixen cap a la cava o bé pujen cap a les oficines. Els treballadors que baixen cap a la 
zona industrial passen primer de tot pels vestidors per canviar-se i despres dirigir-se allí on hagin de treballar.

En el mateix diagrama es pot veure el recorregut que fa el raïm, tal i com s’ha explicat al primer esquema es pot veure com va baixant fins 
arribar al punt més baix. Un cop ha passat per tots els punts finalment torna al magatzem per mitjà del muntacàrregues.

Materialització - Textura - Vegetació
L’entorn no urbanitzat, de caire rural convida  a dissenyar un edifici que s’integri al paisatge, un edifici que lligui amb l’entorn, s’intenta no 
crear un edifici extravagant, sinó una peça més racional i d’una escala més continguda, doncs la cava és de caire familiar. 

Al trobar-se amagada des de la via principal d’accés es vol generar un element de major alçada que la resta del conjunt com a punt de 
referència, però no de forma desmesurada. 

La major part de l’edifici estarà enterrat, si més no des de la façana per on s’accedeix, la qual només té una planta.  Amb aquesta estratègia 
s’aconsegueix una imatge d’edifici contingut tot i que després es podrà descobrir que l’edifici té molta profunditat.

A  l’hora de dissenyar els evolvents s’ha optat per unes façanes d’obra vista de color fosc, terrós, un color de maó molt proper al del terreny 
on trobem les vinyes, la major part de les façanes són gairebé cegues, les obertures es realitzaran darrere de parts traçades amb gelosia, 
per aconseguir una imatge de bloc ceràmic a tota la planta, un sòcol de maó. La torre, que sobresurt d’aquest sòcol té les façanes nord i 
sud vidriades amb grans franges, establint línies horitzontals de ceràmica i de vidre, per contra les façanes est i oest segueixen la mateixa 
estratègia que el sòcol. L’altre element que destaca des de la plaça generada a l’accés és el punt on descarreguen els tractors, en aquest 
punt el que s’ha fet ha estat deixar l’estructura vista de formigó i ubicar el laboratori a l’altre extrem, per no trencar la horitzontalitat del sòcol.

La façana sud és totalment vidriada, doncs interessa guanyar el màxim d’energia solar ja que no es vol climatitzar gran part del recorregut. 
Es generen també dos grans pous de llum fins a la planta de la cava i es plega el terreny per deixar entrar la llum fins a dues plantes per 
sota de la cota d’accés.

L’accés esta cobert per una pèrgola d’estructura metàl·lica que cobreix tota la llum de la plaça permeten que la vinya s’enfili i cobreixi trams 
de forma aleatòria generant espais amb una certa protecció solar. Aquesta plaça tant pot ser dedicada a realitzar activitats com a zona 
d’aparcament de diari. La plaça no s’ha pavimentat, doncs vol integrar-se amb l’entorn i es proposa cobrir amb un forjat elevat sobre la cava 
amb sauló.

Els espais interiors s’han resolt amb estructura unidireccional de biguetes prefabricades de formigó i revoltons ceràmics de cara vista, 
generant línies horitzontals al llarg de tot el sostre, la mateixa solució s’ha emprat a tots els edificis, donant un aspecte de conjunt molt gran. 
El ràfec de la façana sud ajuda també a lligar els edificis. La cava s’ha resolt amb un sistema d’arcs prefabricats de formigó que s’utilitzen per 
a passos enterrats, podent establir llums de fins a 20 metres, la unió de tres mòduls d’arcs generen l’espai de les caves.
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