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La finca de can Calopa està situada al nord-oest del municipi de 

Barcelona, en l’enclavament del terme travessat per la carretera 

de Vallvidrera a Molins de Rei. La superfície d’aquesta finca, de 

la qual n’Øs propietari l’Ajuntament de Barcelona des de 1974

La zona, fins el moment d’artigar-se totalment, consistia en un 

mosaic de plantacions de gramínies, arbres fruiters, xiprers, 

arbres de ribera, tot això integrat en la vegetació i el bosc 

autòcton de la zona, que representava un enclavament ideal per 

a la fauna.

Des de l’any 2000, el Consorci engega, en aquesta i altres àrees 

del parc, un Programa de Potenciació i Divulgació de la fauna 

del Parc de Collserola com eina important per gestionar els 

hàbitats i el manteniment de la biodiversitat ambiental del parc. 

la intenció del Consorci Øs posar en conreu vinyers de la finca, 

certes varietats de vinyes "que ens són pròpies" amb espŁcies 

autòctones portades d’Itàlia i França, amb les que s’elaborarà 

l’anomenat "vi de Barcelona" destinat a ser servit en les 

recepcions oficials de l’Ajuntament i, el que resti, en la difusió de 

la filosofia de la "tipicitat mediterrània". El desenvolupament de 

la iniciativa, que va ser objecte d’un Decret de l’alcalde, va ser 

encarregada a Parcs i Jardins, en la que tambØ s’hi han implicat 

en part la UPC i l’INCAVI.

A la clariana de Can Calopa de Dalt se li va fer una roturació per

tal d’aprofitar la finca i donar un bon rendiment a una orientació

est, que queda sense sol a la tarda.

Posteriorment, es va procedir a la plantada de les varietats de

ceps, que passats nou anys són plenament productius.

ANTECEDENTS

L’edifici es situa al punt mØs alta de la finca i proxim a la carretera,

on queda la zona d’aparcament. Des dels aparcament, tant el 

destinat al transport colectiu (cota 307) com al transport privat

emplaçat a la cota 305, uns murs enrasats amb la coberta

impedeixen veure les vinyes fins que s’arriva a un volum de 

formigó, que contØ les escales que porten a un nivell dos metres

inferior des d’on s’entra a l’edifici. TambØ s’hi pot accedir per una

rampa que travessa aquest mur i penja d’aquest a mode de valcó

amb vistes a les vinyes.

El nucli de la zona de treball Øs un espai de grans dimensions

que ordena el celler i dona accØs a la zona pœblica així com a les

vinyes, la zona d’elaboració del vi, la planta embotelladora i la

zona de magatzem i expedició. TambØ es aquest espai per on 

accedeixen a l’edifici els treballadors, per on s’arriba a les

officines, al laboratori i als vestidors i els lavabos del personal.

A mØs a mØs, amb les dos façanes oposades a est i oest del

tot vidriades, actua com a pont d’unió entre els volums pœblics i

la part enterrada de l’edifici.

 

 

PROPOSTA

Per a la construcció del celler es proposa un edifici que actui de

frontera entre la clariana i el seu entorn boscós.

A l’estar situat entre dos ambients contraposats (clariana i bosc)

l’edifici imita aquesta dualitat i queda mig enterrat mentre l’altre

maitat emergeix com unes grans roques al cim de l’erm. 

Per accentuar la idea de roques emergents, es construïran amb

formigó armat amb un tractament superficial que li doni aspecte

de roca sedinebtaria tipus conglomerat com el de Montserrat

que Øs visible des de l’emplaçament.

 

Aquesta plataforma, orientada a sud, es planteja com l’era

que dona accØs a la casa pairal on es fa vida i esdevØ espai de 

relació i treball que al celler fa la funció de zona d’espera i 

reunió dels grups que venen de visita.

S’accedeix a l’edifici per la planta superior a un espai central i 

diàfan, de vidre i fusta, molt lluminós i amb vistes cap als quatre

punts cardinals des d’un punt elevat, que penja d’unes caixes de

formigó armat molt massisses i amb poques obertures cap a

l’exterior, com si fossin roques de la mateixa muntanya.

Aquest espai pœblic, destinat a zona d’acollida i promoció i zona

lœdica es desenvolupa dins dels volums de formigó i en tres

plantres en sentit descendent. Els volum petris, independents 

els uns dels altres i units per l’espi central mØs lleuger, contenen 

una cada un una activitat diferent.

Des de la planta inferior d’auqesta zona mØs pœblica es pot

accedir a la zona d’elaboració del vi i a les vinyes per poder fer

visites guiades.

 

 

INTRUSSIÓ

Per potenciar la idea de volums tallats a la muntanya, es 

construeixen amb material d’aspecte petri sumat a l’absencia 

d’obertures visibles a l’exterior, il•luminant per la coberta 

mitjançant claraboies i lluernaris. La idea de l’edifici extret de la 

roca te molts anys d’historia, amb exempres monumentals com 

Petra a Jordania, els temples d’Ellora a la India o les esglŁsies 

de Lalibela a Etiòpia.

L’exemple de l’esglØsia de Saint Georges a Lalibela, queda clar,

des d’una vista souperior que el volum s’ha tallat a la roca, ja 

que la seva coberta forma part la vessant original de la muntanya, 

mantenint la mateixa inclinació. Per tal de reforçar aquesta 

sensació des de la carretera, que Øs el punt d’accØs i la primera 

visió del celler, es fixa com a cota de coberta, a la que se li 

dona un acabat de vegetació simulant el terreny natural.

 

El procediment per a la execució de l’estructura haurà de ser 

meticulosament desenvolupar ja que presenta numeroses

complicacions tŁcniques que segurament encariran l’obra.

Per exemple, per tal d’evitar juntes fredes a llocs no desitjats i

fer-les coïncidir amb els canvis de franja de formigonar, obligarà

a executar primer els murs deixant en esper connector per els

forjats que s’executaran posteriorment.

Les façanes sandwich es realitzaràn tambØ en dos fases: es

començarà pel mur interior portant de 25 cm de gruix. Quan hagi

fraguat es podrà procedir al montatge dels forjats i per la part 

exterior es projectarà l’aïllament de fins a 10 cm de gruix que es

farà servir com a encofrat perdut per al full exterior de 15 cm que

que darà grapat al interior amb unes esperes que s’hauràn 

previst al construïr-lo

Els murs interiors, o els murs en contacte amb el terreny, seràn 

monolítics de 50 cm de gruix. Els murs que delimiten l’edifici 

amb l’exterior, seràn compostos per un mur interior portant de 

25 cm de gruix, una capa de 10 cm d’aïllant tŁrmic, i un mur 

exterior de 15 cm de gruix a mode de sandwich.

Desencofrat precoç i tractat amb aigua a pressió deixant els 

arids a la vista. D’aquesta manera l’edifici sembla els estrats 

que apareixen al tallar la muntanya.

En contrapartida, una vegada acabada l’estructura, l’edifici no 

necessita mØs paleteria, ja que els acabats el dona la mateixa.

Tant sols faran falta els industrials (serrallers, vidrers, fusters...) 

i tŁcnics d’instal•lacions per acabar l’edifici.

Detall planta 

secció mur façana

 

Els forjats que uneixen els diferents volums de formigó, està 

constituït per diferents trams unidireccionals de vigues de fusta 

laminada contïnua tipus "KERTO". Per tal d’arriostrar les vigues 

de cantell, es disposen unes riostres de la mateixa secció que 

la viga amb un intereix igual al de les vigues, de manera que 

forma una trama uniforme a tot el sostre.

L’entramat de fusta es subjecta als volums de formigó per 

unions amb trau colís collats al congreny de fusta i soldats a 

plaques d’ancoratge envegudes a l’estructura de formigó armat 

repartits cada 100 cm. El tauler continu de la mateixa fusta 

laminada, acaba de rigiditzar tota l’estructura.

Els murs cortina de vidre que completen la façana entre els 

cossos de formigó estan penjats d’aquest forjat de fusta utilitzant 

les mateixes unions amb que aquest penja de l’estructura de 

formigó armat.

Al no estar connectat a la xarxa d’abastament d’aigua, 

l’aprofitament de la pluja Øs un recurs molt important, que per 

altra banda ens ajuda a regular tŁrmicament el celler, col•locant

aljubs i dipòsits a gairabØ totes les cobertes. D’aquesta manera

s’aconsegueix practicament tota l’aigua de reg i de consum de

l’edifici, minimitzant les aportacions externes amb camió-cisterna.

 

 

D’aquesta manera s’aconsegueix que la implantació de l’edifici

comporti un impacte ambiental mínim al territori, aprofitat els 

recursos locals i les terres excabadese que es considera 

habitualment material de rebuig.
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Aprofitant el soterrament de l’edifici es colocarà una sŁrie de 

pous canadencs per tal de aconseguir aportacions d’aire a 18”C

Es procurarà de gestionar dins la mateixa finca els moviments

de terres de l’excabació (5.000 m†) avocant-los i compactant-los

per tal de conformar la nova orografia al voltant de l’edifici així

com per gestionar i millorar la roturació practicada al terreny

per tal d’aconseguir una millor retenció d’aigua al territori. 

Tansols fent una corona de retenció d’aigua al llarg de cada 

rengle de ceps (hi ha mØs de 10.000 m linials) que fØs mig m‡

ja hauríem consumit tota la terra extreta i ens en faltaria per fer

els terraplens de les rampes.

 

L’organigrama del celler permet desenvolupar dos activitats al

mateix temps sense que s’interferŁixin entre elles.

Per una banda tenim la zona de treball i la zona administrativa

que tenen un accØs comœ però segregat de la zona de visita.

La part administrativa es concentre tota en el primer volum de la 

façana oest, desenvolupant-se a les dos plantes superiors des

de l’accØs del personal del celler a la cota inferior. Aquesta zona

comunica directament per la planta superior amb la zona pœblica

i a travØs de la botiga.

Per altra banda tenim els laboratoris i arxius situats a sota de 

l’era i sobre de la planta embotelladora, que es situa aquí per que

està mØs relacionat amb l’elavoració directe del vi que a les

feines administratives. A mØs a mØs d’aquesta manera queda

mØs compactada la demanda d’acs ja que els vestuaris del

personal queden just a sota.

Altres punts concrets de l’edifici que són d’œs exclusiu del 

personal de l’edifici queden dins la zona pœblica (punt

d’informació - recepciólocals d’instal•lacions, trasters, 

camerinos, ets...)

Per œltim, dins d’aquesta zona de treball, tenim la nau linial i 

soterrada on es desenvolupa l’elavoració del vi, des de la recepció i 

emmagamatzemat a la cambra frigorífica on s’espera a tenir prou 

quantitat de la mateixa varietat sense la necessitat de collir raïm 

encara verd. Quan hi ha la cantitat suficient aquest  passa a la sala on 

hi ha les premses hidràuliques des d’on directement canalitzat envia el 

most a les tines de fermentació que hi ha al llarg de la sala a banda i 

banda. Un cop finalitzat el temps adequat de fermentació Øs 

trasvassat en varrils de roure i col•local a la sala d’envelliment, 

paralel•la a aquesta, fins que pugui ser envotellat a la planta 

envotelladora, on s’encaixa i es prepara per dur al magatzem que hi 

ha al costat del moll de càrrega. L’edifici linial, encadena un procØs 

que tambØ ho Øs.

 

 

La zona construïda sota terra allotja tot el procØs d’elavoració del

vi i queda sota de l’aparcament de cotxes. A l’estar envoltada de

terra, es molt fàcil mantenir una temperatura constant al voltant

dels 18”C, que Øs la temperatura necessaria per a la producció

de vi i el seu envelliment.

Aquesta part enterrada de l’edifici (intrussió) simula un espai 

excabat directament a la roca i tindrà un volum principal on es 

desenvolupa tota l’activitat de l’elavoració del vi, i uns espais 

maclats a aquest a mode de grans lluernaris. Els espais 

maclats horitzontals, a part d’il•luminar, proporcionen vistes de 

les vinyes, relacionant els dos espais de treball (interior-exterior). 

Els lluernaris verticals permeten situar-hi les comunicacions 

verticals. Aquest espai, d’una escala superior a la humana 

(industrial) amb grans volums maclats, restats a l’interior de la 

muntanya, recorden salvant les proporcions, el projecte de 

Chillida a la muntanya de Tindaya.

 

 

Quan l’edifici supera la vessant de la muntanya, aquest emergeix 

els volums extrussionats talment com si estiguessin tallats a la 

roca. Es podría dir que l’edifici, horitzontal, te una concepció 

d’intrussió (negatiu) o d’extrussió (positiu) depenent de com es 

mou el pendent de la muntanya.

 

Mentre l’accØs dels treballadors es per la cota iferior mitjançant 

un camí que es vifurca de la carretera a 200 metres del celler, 

l’accØs pœblic es fa per la cota superior directament a peu de 

carretera. Degut al desnivell que la carretera tØ entre 

l’aparcament d’autocars i el de cotxes (separats 75 m) una 

rampa penjada d’una estructura metàlica uneix els dos 

aparcaments i condueix fins a l’entrada de l’edifici. Quan entrem 

a l’edifici ens trovem un gran espai i al centre de l’edifici des 

d’on s’accedeix directament a cada una de les activitats que 

ofereix el celler. Aquest espai central que fa a l’hora de 

distribuïdor i de comunicació entre diferents activitats consta 

simplement d’uns plans horitzontals que deixen llegir facilment 

l’estructura de l’edifici i del celler.

Aquest esquema es repeteix en dos plantes successives en 

sentit descendent fins a posar al visitant en contacte amb la 

vinya i el procØs d’elavoració del vi.

Per aconseguir una textura de roca l’edifici es construeix a base 

de murs de carrega de formigó armat i lloses de formigó armat. 

Els murs està fet amb franges de formigons de diferents 

granulometries i colorejats amb tonalitats similars a la del 

terreny on s’implanta l’edifici, avocades dins dels encofrats cada 

24h per evitar que es barregin.

D’entrada, la idea original ja era la de organitzar el celler entorn 

d’un espai des d’on es pogues accedir a les diverses activitats 

de l’edifici. Cada una d’aquestes activitats es desenvolupava en 

edificis independents que s’agrupen al voltant d’aquest espai 

que es proposava descobert com si fós l’era que agrupa la 

masia i els seus annexes, però finalment s’opta per cobrir aquest 

espai i col•locar l’era com un espai de transició.

Per tal de mantenir la idea de l’espai que agrupa els edificis Øs 

exterior, aquest es planteja transparent i lleuger.

 

Però inicialment s’havia considerat aquest espai obert a la 

carretera com a accØs i recepció.

Aquesta solució, donava totes les vistes cap a la carretera, 

mentre les vistes cap a les vinyes quedaven enmarcades pels 

edificis en uns marcs estrets i verticals, de manera que dominava

la vista de la carretera. A mØs a mØs, aquest espai, quedava 

molt obert cap a l’accØs i aparcament provocant una dispersió i 

accentuant visions no desitjades.

Tant sols des de dins dels edificis amb obertures propies a mode 

de quadres de grans dimensions podia haber-hi una sensació 

de mØs recolliment i concentrar les visions cap a les vinyes.

 

Però aquesta solució fallava precisament en que l’espai d’acollida 

on la dispersió pot ser interessant si es dirigeix correctament, 

oferia vistes als cotxes de l’aparcament i poc a les vinyes, i els 

espais de concentració fugaven cap a fora per les grans vistes 

sobre les vinyes que serien mØs apropiades a l’espai de recepció.

 Per tant la solució passava per 

aconseguir que les vistes a les

vinyes estiguessin a l’espai de

recepció i eliminar-les dels edificis

per concentrar l’atenció en l’activitat

que s’hi desenvolupa.

Per aconseguir-ho els edificis

passen a ser cecs totalment i la

il•luminació es produirà tota per

la coberta a travØs de claraboies

i lluernaris.

 

 

Per corregir la vista dominant cap a la carretera i l’aparcament 

que domina sobre les vistes de les vinyes, es col•loca un edifici 

entre la vista dominant i la carretera, de manera que totes les 

vistes tenen la mateixa gerarquia. Al mateix temps, quan 

s’accedeix a l’edifici, un es troba envoltat de volums sòlids, 

evitant la dispersió i la fuga cap a l’exterir.

 Aquest esquema de panòptic 

tindria sentit si el territori fós

homogeni en totes direccions,

però no Øs el cas. Ens trobem

en un entorn força heterogeni

i per tant s’haurà de dirigir les

mirades cap a les vinyes i obiar

les que no ens interessen.

A mØs a mØs, s’afegeix el fet

que les obertures estretes i 

verticals donen una llum molt

 

 

La composició dels volums de formigó que penetren a la caixa de 

vidre no deixen de recordar els dits d’una mà agafant raïm per la 

verema. Els dits envolten el raïm trnslucid i delicat que en 

qualsevol moment amb mØs pressió del compte els pot esclafar.

 

L’estructura fissiològica de l’edifici amb un nucli-distribuïdor 

central d’on pengen uns contenidors s’assimila a l’estructura del 

mateix raïm, el qual tambØ pengen els grans al voltant del tronc 

principal que vertebra el raïm.

 

EVOLUCIÓ

Per tal d’accentuar la percepció de volums independents, l’era 

que fins ara es plantejava com un element a nivell de terra, se li 

excava el costat oest fins a quedar com un element integrant de 

l’edifici dotant-se de façanes contraposades a est i oest, de 

manera que ara els volums tenen la mateixa alçada per totes les 

cares visibles. Les façanes del nou volum que apareix sota l’era

seràn vidriades de manera que aquesta sembla un pont entre el 

territori i el castell amb les seves cinc torres. Aquesta visió 

s’acaba arrodonint quan l’aigua passa per sota d’aquest pont.

 

Finalment, cada volum agafa la seva dimensió apropiada per la 

seva activitat i s’orienta en una malla ortogonal configurant al 

mateix temps la forma del volum central.

TambØ permet controlar millor el sol que pugui entrar directe a les 

oberures, ja que amb l’esquema de panòptic o radial el sol sempre 

entra directament. A mØs a mØs, d’aquesta manera s’aconseguesix 

la possibilitat d’envaïr els espais entre els blocs i poder accedir-hi 

per la meitat dels cossos, donant mØs joc a les distribucions interiors.

contrastada amb una il•luminació molt dura a l’interior de l’edifici .

La solució finalment adoptada passa per fer una ultima correcció 

consistent en ordenar els volums cecs de forma ortogonal. Així 

s’aconsegueix que les vistes cap a l’exterior es fagin per unes 

obertures mØs amples (d’uns 5 metres) amb una orientació 

horitzontal, proporcionant una iluminació mØs generosa i homogŁnia.
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