
La formatgeria recull tot un seguit de processos amb requisits tèrmics, 
dimensions i nivells d’habitabilitat diferents.

Els recorreguts de les persones, tant com dels animals i els aliments, són 
senyalats, marcant unes pautes dimensionals d’accessos, ventilacions i 

il·luminació. 
 

Activitat | el programa

accés tanc accés passadís accés formatgeria accés aula

1,1m 1,1m 1,4m 2,7m

pas per entrada de tanc i olla

alimentació cabres

4 cabres

<48h
2º - 4ºC

acumulació de llet
(manteniment en fred)

corral

sala munyir

sala tanc de llet

coagulació

sala producció

escorregut

emmotllat
premsat

salat
cambra maduració

formatge madurat + 
mató 3mesos - 2 anys

aula entorn rural
envasat
pesat

(quallada)

2. sala tanc de la llet
les cubes de llet, es van afegint 
al tanc que mantindrà la llet 
entre 2-4ºC.  

1. sala de munyir
primer pas en el procés de 
producció amb 4 cabres al 
mateix moment.  
Carro de munyir portàtil.  

3. sala de producció
transport de la llet fins a la olla, 
on s’escalfarà la llet amb llenya

transport
del tanc a la olla mitjançant 

una manguera mòbil conduint 
la llet per gravetat 

4. cambra de maduració
capacitat aproximada de 170 
formatges d’1kg/formatge. 
Com a reforç, es madurarà el 
formatge a les caves de la casa pairal.

Cambra frigorífica industrial, de 
panells sandwich d’entre 8-20cm. 
Amb panell de 8cm  Qt (calor a dissipar)= -87,36Kcal/h 

= -8,77MJ/dia

Finalment, degut a la disposició 
gratuïta de panells, el gruix de panell 
ha augmentat a 20cm. Millorant per 
tant, les prestacions tèrmiques.  

Qt (calor a dissipar)= -29,41Kcal/h 

= -3MJ/dia

Aportació mecànica de fred amb 
equip frigorífic de paret. Ventilació 

a exterior. 

espai de transició. Relacions visuals entre corral i formatgeria 

5. aula d’entorn rural
zona d’envasat i pesat. 
Sala de tasts, ensenyament i 
visites.

tanc de 1830 x 1030mm

sala d’espera previ a la munyida 

0,7m

0,2m

1,0m

moviment de la olla gràcies 
a un mastil que permet fer un 
arc de tal manera que la olla 
encaixi sobre el foc. 

Una altra olla, de dimensions 
superiors, formarà una faixa 
envoltant el punt de calor, 
per tal que abraci la olla de 
llet i eviti el contacte entre les 
cendres i el producte.

canvi paviment
reutilització de cairons del Molí 
de la Codina, per a la formació 
del paviment de transició

Paviment: acabat de resina epoxi 
(a excepció de la zona del foc. Amb 
acabat ceràmic de protecció)
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