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PFC Centre del Vi DOQ Priorat a Gratallops

ESTRATÈGIES DE PROJECTE

Gratallops, malgrat ser un poble amb 250 habitants censats, es tracta d’un punt molt important 
dins l’enologia del país. Situat a 10 km de Falset en aquest petit municipi hi ha 23 cellers.

A l’entrada venint de Falset s’hi troba un aparcament del que es fa una ampliació, d’aquesta manera 
no promociona només el nou equipament sinó també la característica població emplaçada en un 
turó.

L’arribada a Gratallops des de Falset ja és una descoberta, no saps què trobaràs un cop passat el 
revolt següent.

La idea del projecte no és només com passar del carrer Portellet al carrer Saperes per la via més 
ràpida, sinó donant qualitat a aquest recorregut.

El projecte es pensa des del recorregut exterior, com si es tractés d’una descoberta, des de les 
sensacions que provoca l’accés al lloc i des de l’interior, amb una i·luminació natural caracterís-
tica, tènue. L’accés és lent, sinuós, entremig de l’edifici, recordant el poble on ens trobem amb 
carrers molt estrets i els habitatges a tocar.

L’interior es concep com l’exterior, com a recorregut, però aquest d’anada i tornada pel mateix 
lloc, amb un sol accés. L’entrada i sortida es realitza pel mateix lloc, facilitant d’aquesta manera el 
control i que l’usuari pugui tornar a veure certs punts de l’exposició si així ho desitja. 

No es busca només un volum per contenir una exposició, es busca que aquest espai, tancat en ell 
mateix, permeti gaudir d’una experiència que li recordi l’entrada a una bodega.

La coberta és un dels elements singulars. Es busca donar unitat a la sala amb una coberta continua.

La sala d’actes disposa d’un accés separat, des de la primera placeta que es troba accedint des del 
carrer Portellet.

El museu s’obre a la vista del Montsant. Es situa al solar de tal manera que des de l’interior del 
poble no es pugui percebre. Tan sols les cobertes emergeixen de terra per permetre que la llum 
natural n’il·lumini el seu interior.
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