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Rampa - Escala

La secció mostra una de les peces més importants del projecte, degut a la importància de poder separar en dos parts el recorregut de visitants i el de treballadors. Ja que 
s’ha organitzat la cava perquè funcioni per gravetat, s’ha optat per dissenyar un element adossat a l’edifici industrial que permeti veure tot el procés i ser partícip d’aquest 
recorregut descendent que realitza el raïm fins a convertir-se en cava.

La rampa - escala permet baixar des de la cota d’accés on es pot veure la tolva a mà dreta fins a un nivell per sobre dels dipòsits, en aquest nivell trobem un cancell que ens 
condueix a una passarel•la elevada que ens mostra l’interior de la cava, tant la zona d’emmagatzematge normal com la zona on trobem els giro palets, on el cava realitza 
la seva última estança a la cava, just abans de passar a l’etiquetat.

La rampa permet baixar fins a l’últim nivell del conjunt, on si visitem el centre en un dia no laborable hi podrem accedir i visitar de primera mà les instal•lacions.

La planta baixa permet també recórrer des de l’exterior la línia d’etiquetat i accedir a les dues aules - taller.

Maqueta

La maqueta ajuda a comprendre les actuacions realitzades al terreny, tan les que donen llum al cos públic com les que permeten accedir als tractors al punt més alt i iniciar així el descens del raïm fins als dipòsits,  S’observa també com la plaça d’accés marca 
clarament la superfície de les caves, les quals es troben just a sota d’aquesta. De la plaça també es pot veure com la torre fa d’element de referència i ajuda a remarcar la ubicació de l’accés.
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