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Soy cantor, soy embustero
Me gusta el juego y el vino
Tengo alma de marinero.
Y que le voy a hacer
si yo nací en el Mediterráneo.
Joan Manuel Serrat

Aquest treball final de grau proposa un tema actual, que té molta
projecció de futur i que gaudeix d’un reconeixement internacional
des de fa molts anys: la vinya i el vi. En aquest cas, es projecta un
nou hotel-celler de les Caves del Castell de Peralada, a l’antic edifici
de la Granja del Castell, construït el 1941 per l’arquitecte barceloní
Adolf Florensa.
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0. INTRODUCCIÓ
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0.1. ANTECEDENTS I INQUIETUDS
Fa un any, vaig tenir la possibilitat de viatjar a Argentina. Allà vaig poder visitar la ciutat
de Mendoza, i descobrir un nou món per a mi (el món del vi i les bodegues) del qual
desconeixia la gran quantitat de possibilitats que oferia.
Vaig poder visitar un seguit de bodegues i espais associat, que van despertar en mi una
gran emoció, ja que no només eren edificis de caire industrial, sinó que anaven molt
més enllà, duent a terme tot tipus d’esdeveniments, sempre en relació amb la degustació de vins, tot combinat amb l’allotjament.
A més, les qualitats interiors de l’espai estaven molt pensades i els jocs de llum i temperatura eren els adequats per a cada estança. També era rellevant la connexió dels
successius espais de treball de les bodegues amb el recorregut del visitant, per tal que
les visites dels usuaris no interferissin en el ritme de treball dels operaris.
També vaig poder comprovar que una bodega no només és un edifici de producció de
vi, sinó que té moltes altres possibilitats, com per exemple esdevenir un dinamitzador
social i cultural. De fet, en els últims anys, aquest sector s’ha convertit en una atracció
turística a tenir molt en compte tant a l’actualitat com en el futur.

0.2. OBJECTE
M’interessa aquest sector i durant aquest any he estat buscant molts referents, informant-me sobre el tema per conèixer més a fons tot aquest món. Voldria enfocar el
treball en aquest sentit i acabar proposant un celler o una bodega en algun espai del
territori català, més concretament a l’Empordà.
Durant l’estiu passat vaig estar buscant un lloc idoni on emplaçar el projecte i em vaig
assebentar que els propietaris del Castell de Peralada tenien en ment la creació d’una
nova bodega que vaig creure que encaixaria amb la meva idea.
El solar en qüestió es troba al sud-est del jardins del Castell de Peralada, on hi ha l’antic
edifici de la Granja del Castell, construït l’any 1941 per l’arquitecte Adolfo Forensa, en el
qual s’hi allotjava el personal de servei que s’encarregava del manteniment de l’edifici i
s’hi criava el bestiar.

0.3. ABAST
Aquest treball final de grau proposa un tema actual, que té molta projecció de futur i
que ja té un gran reconeixement a nivell internacional des de fa molts anys: les noves
bodegues, l’enoturisme, la vinya i el vi.
En aquest cas, es vol realitzar el nou hotel-celler de les Caves del Castell de Peralada.
Aquest celler haurà d’estar preparat per rebre visitants i per això es planteja un conjunt
format per la rehabilitació de l’antic edifici de la Granja del Castell, actualment abandonat, juntament amb l’obra nova del nou celler.
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1. EL TEMA - “EL VI”
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1.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Donat el meu interès per les bodegues i totes les possibilitats arquitectòniques que
generen, el treball es basa, en primera instància, en l’anàlisi del món del vi, de les bodegues i tot el que es desprèn d’aquests espais tan simbòlics i amb tant de caràcter. I en
segon lloc, en l’aplicació dels coneixements que hauré adquirit durant aquest estudi a
un lloc concret, les característiques del qual siguin idònies per poder-hi intervenir.
Aquest projecte final de carrera proposa la dinamització i millora del sector sud-est
del poble de Peralada, concretament de les parcel·les que contenen l’edifici de l’antiga
Granja situada just al costat del Castell de Peralada. Actualment es troba mig abandonat. Per tant, l’objectiu del projecte és la revitalització de la zona per tal d’esdevenir un
punt estratègic del poble, obrint l’edifici a la població per tal que la gent de Peralada es
pugui sentir identificada amb un edifici que els pertany.
Els diversos usos que es donaran al nou conjunt arquitectònic responen a 3 tipus de
necessitats: paisatgístiques (deixant a la vista un edifici que actualment no es pot contemplar des de l’accés a Peralada per la carretera GIP-6042 i modificant el paisatge
amb una nova plantació de vinya); industrials (per la producció de vi en el nou celler) i
turístiques (un nou servei en forma d’hotel que ajudarà a complementar l’oferta d’allotjament i restauració del poble).
En definitiva, es vol dotar de significat tant al paisatge que envolta el conjunt arquitectònic com el propi edifici històric d’Adolfo Florensa, obrint les portes a la població per
tal de poder descobrir un edifici perdut en la memòria.

1.2. UNA MICA D’HISTÒRIA DEL VI
Etimològicament, la paraula “vi” prové de vinum (llatí) i aquesta d’oivuç (grec), el qual
significava vana (amor). La mateixa arrel que per exemple Venus (deessa de l’amor,
Afrodita en mitologia grega). Aquest origen se suposa que prové de l’antiga creença
dels poders afrodisíacs d’aquesta beguda.
La història del vi està fortament lligada amb la història de la humanitat, especialment
en les cultures mediterrànies on trobem vestigis del seu conreu des de fa més de 5400
anys. El seu conreu s’originà en terres mesopotàmiques, i llavors s’exportà fins a Egipte
i d’aquí a les antigues cultures gregues i fenícies.
A l’antiguitat la producció de vi no disposava d’un edifici específic de producció, sinó
que es produïa a l’aire lliure i es guardava en àmfores. Amb tot, el procés bàsic no s’ha
vist extremadament modificat. El vi simbolitzava, per a aquestes antigues civilitzacions, joventut i vida eterna, sent una manera d’apropar-se als déus.
Durant l’Edat Mitjana, els conreus servien per al consum local, especialment en actes
religiosos. D’aquesta manera el clergat se’n va fer càrrec per tal de preservar les provisions de possibles robatoris. Els monjos van tenir la idea de situar-lo sota terra, d’aquesta
manera les bótes de vi van trobar el lloc idoni per a la seva maduració.
La producció de vi ha experimentat la globalització des de fa temps. Conseqüentment
en l’actualitat podem trobar el conreu de la vinya en tots aquells indrets on el clima és
semblant al mediterrani, com per exemple Califòrnia, regions de Sud-Amèrica, Austràlia, etc.
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1.3. EL LLENGUATGE DE L’ARQUITECTURA I EL VI
Fins ara la imatge tangible que arribava al consumidor de la marca vi era únicament
el disseny de l’etiqueta i l’ampolla. En l’actualitat, en què prolifera la força de la imatge
com a valor propagandístic comercial, l’arquitectura de la bodega és també un aparador dels valors intrínsecs del vi de qualitat.
Al llarg de la història, només hi ha un producte agrícola que ha estat elevat a objecte de
culte, i aquest és el cas del vi. Actualment se l’honra amb etiquetes d’artistes i edificis
emblemàtics.
La poesia que brota de les traces d’aquestes bodegues procedeix de les sensacions
que transmet el discurs paral·lel a la seva degustació, com a imatge de cultura i de
treball acurat de l’home, i ara el seu disseny és un reclam publicitari comercialment
beneficiós.
L’arquitectura del vi ha sigut sempre la materialització del culte al vi. Des dels temples
dedicats a Baco a les actuals bodegues, que recorren espais del vi, s’evoca la dialèctica
entre la naturalesa i l’home. Per això, a més dels aspectes tècnics i funcionals, la bodega ha de transmetre els adjectius inherents als valors propis del vi: la seva història, la
verema, el pas del temps, el repòs i el silenci de la seva criança. En definitiva, expressar
l’esperit del vi mitjançant el suport arquitectònic i l’hàbitat específic creat per la seva
elaboració i criança.

Autor: Caravaggio
Obra: Bacco

Per exemple, l’abadia benedictina de Passignano lloga mensualment els espais en volta
del monestir a una prestigiosa firma de viticultors de la Toscana, albergant 2000 barriques. També a Bordeus, durant el S. XIX, els viticultors francesos van aconseguir establir una sublim associació del vi amb la poderosa arquitectura dels palaus, Châteaux.
D’aquestes imatges místiques i monumentals de bodega, passem a les bodegues actuals, que en els seus dissenys avantguardistes han abandonat els clàssics models
europeus invertint-hi capitals desorbitats. A través d’aquesta política de llançament, es
crea una expectació davant els mitjans de comunicació, i conviden a recórrer les seves
instal·lacions i a descobrir la qualitat del vi. Els viticultors busquen en la imatge de la
bodega un autoretrat de la qualitat del vi que elaboren.
La nova bodega, a més de ser l’espai on es duu a terme l’elaboració i la criança del vi,
també ha de ser capaç de transmetre els valors inherents al vi, com ara la ciència, l’art
i la seva projecció social.

1.4. PAISATGE, VINYA I VI
Fins als nostres dies, la integració de les bodegues en el paisatge de la vinya ha sigut
constant. Per això, no pot considerar-se arquitectura únicament industrial, ja que són
edificis estretament relacionats amb el clima i la morfologia del paisatge.
A més, l’arquitectura del vi no és una indústria que hagi causat impactes mediambientals negatius, sinó que és tot el contrari, la seva història antiga, ha ajudat a mantenir
actius els centres rurals i ha potenciat la cultura de cada regió. Un bon exemple és el
paisatge de les 25.000 ha de vinyes del Duero a Porto (Portugal) que la UNESCO l’ha
declarat Patrimoni Nacional.
Alto Douro Vinhateiro, Porto (Portugal)
Patrimoni de la Humanitat

El projecte d’una bodega implica una arquitectura ecològica i bioclimàtica, l’objectiu de
la qual és aconseguir el màxim aprofitament energètic natural de l’edifici. I això suposa
un major rendiment amb una mínima despesa econòmica. Mitjançant el disseny arquitectònic s’aprofiten tots els factors externs favorables per obtenir l’hàbitat higrotèrmic
constant que necessita el vi en l’interior de l’edifici.
Els objectius del disseny són una optimització de l’aprofitament dels mitjans energètics
ambientals (sistemes passius) i una complementació, fins a arribar als coeficients desitjats a través de mitjans tecnològics (sistemes actius).
Generalment, l’arquitecte es troba el paisatge de la vinya en un entorn rural. L’arrelament de l’arquitectura en el seu entorn es realitza a partir de les formes, línies i colors
del paisatge, on allò vegetal es converteix en inspiració per als volums arquitectònics.
Cita de Rafael Moneo - Bodega Señorío de Arinzano, Grupo Chivite
“El diseño i estructura de la nueva bodega están pensados para dar sentido al paisaje que
la rodea, que es extraordinariamente sugerente, me recuerda a la villa Plinio. No he querido
perderme en discusiones estéticas, sinó adaptar la arquitectura a un paisaje excepcional y
al proceso de producción del vino”.
La presència d’aigua és una constant en la inclusió d’una bodega en un territori, no
només com a element indispensable per al treball de la vinificació, sinó també com
a regulador tèrmic de la bodega. Per cada litre de vi, correspon aproximadament una
despesa d’1,6 litres d’aigua. Existeixen nombrosos exemples de bodegues properes a
estanys com Artesa, Torres, Raimat, etc., així com pròxims al cabal dels rius Ebre, Llobregat, Duero, Gualdalquivir, etc.
A més, normalment estan construïdes prop de les vies de circulació o del ferrocarril per
motius de transport i comercialització. Les bodegues són projectes urbanístics oberts
a futures ampliacions, en la majoria dels casos formades per un procés d’addició gradual d’edificis, segons les necessitats d’expansió de l’empresa.

Arquitecte: Rafael Moneo
Obra:
Bodega Señorío de Arinzano, Navarra

La inversió en la construcció d’una bodega suposa una eina extraordinària de treball
per a un viticultor, ja que augmenta les possibilitats tècniques i laborals per decidir amb
llibertat les noves pràctiques enològiques i poder aconseguir nous reptes en la qualitat
i en la personalitat dels vins.
La bodega ha de projectar-se amb un criteri que faci flexible l’adaptació de la maquinària a les tecnologies futures. Per útlim, el paper dels tècnics consisteix en facilitar
l’entesa recíproca entre l’enologia i l’arquitectura.

1.5. EL TURISME DEL VI
“El vi i el seu mon constitueixen una forma de vida, una cultura, en tota la seva complexitat, des d’aspectes tecnològics i materials fins als coneixements, la sociabilitat,
la organització social al voltant del cultiu, l’elaboració i la comercialització, els aspectes més rituals i simbòlics. I és que aquest món ha estat i segueix estant immers,
per necessitat, en el món rural, encara que actualment les fronteres es tornin difuses. Si invertim l’equació, ho veurem encara més clar. Els móns rurals extreuen les
seves especificacions d’allò que els identifica i diferencia d’altres, habitualment en
relació amb els singulars factors naturals i socio-històrics de cada cas. Ningú entendria les terres de La Rioja sense la seva vinya, com tampoc s’entendrien les terres de l’Empordà sense la seva característica vinya tocada per la tramuntana. Per
tant, vincular en les zones específicament vitivinícoles, el món rural amb el vi, equival a atorgar-li un element diferencial que actua com un valor afegit, a nivell turístic.
I és aquest element diacrític, aquest valor afegit, el que no és cap adorn ja que no és
postís. Per això ha de presentar-se en tota la seva densitat cultural, la pròpia, la que té”.

1.5.1. Una altra experiència d’oci
El turisme del vi o enoturisme és una alternativa d’oci més per desenvolupar en el medi
rural i té uns matisos culturals evidents. Té un fort component didàctic ja que se centra
en la recerca de nous coneixements i noves experiències. Dintre d’aquest tipus de turisme existeix la visita a la bodega i la cata dels vins, però també hi ha la proposta d’allotjament en les pròpies bodegues. En alguns casos s’aprofiten les edificacions existents,
que han estat convenientment condicionades per oferir una hoteleria de qualitat.
Definició del turisme del vi o enoturisme:
“Viatges i estades dirigides al coneixement dels paisatges, els treballs i els espais d’elaboració del vi, i les activitats que potencien el seu coneixement i adquisició i puguin
generar desenvolupament en diverses zones vitivinícoles”.
El món del vi està de moda i un atractiu important per als aficionats és el de residir a la
bodega i conèixer in situ les activitats que s’hi desenvolupen. Si a aquest fet li afegim
unes instal·lacions adequades i un tracte agradable, el producte serà més atractiu.
A més dels serveis d’hoteleria i restauració també hi ha d’haver una oferta d’activitats
d’acord amb el seu territori.

1.5.2. El vi a la nostra vida
Tots coneixem la dieta mediterrània, el conjunt d’aliments que es consumeixen en les
terres del Mediterrani, aquells productes com l’oli d’oliva, el vi, els cereals, els fruits secs,
la fruita... Aquests aliments són els nostres, els de tota la vida, els que ens defineixen i
ens fan ser com som.
Trobem un conjunt de manifestacions culturals de la vida quotidiana relacionades amb
la vinya i el vi en els pobles de Mediterrani, de manera que el vi és present en la vida de
les persones:
1. El vi en la religió cristiana: existeixen sistemes de protecció de la vinya a través de la
intervenció de sants i patrons. “Sant Isidre Llaurador, Sant Marc, Sant Roc”. En el món
cristià tradicional la vinya com a fruit mediterrani té la protecció assegurada a través
dels sants protectors citats.
2. El vi com a aliment: berenars tradicionals de pa amb vi i sucre.
3. El vi com a beguda en les festes: bodega com a espai social, lloc de reunió on es
pren vi.
Juan Bautista Olarte, monjo del monestir de St. Millán de la Cogolla (La Rioja) fa una
reflexió interessant: El vi forma part dels productes elegits per l’elit o forma part de la
cultura popular?
La cultura del vi és més del poble que de l’aristocràcia de saló. En sap més el senyor del
meu poble que està cada vespre a la porta de la bodega esperant que passi el primer
amic per compartir un bon vi, que un somelier que presumeix de diferenciar denominacions d’origen, anyades i marques. La prova rau en què, si escasseja la literatura del
vi, abunda el vocabulari i la llengua. I la llengua la crea el poble, és cultura viva. Popular
era aquell vell lema llatí:
“Cinc raons hi ha per beure:
La set d’ara o la de després,
L’arribada o comiat d’un amic
I qualsevol altre motiu”.
“L’oració, breu;
llarg el glop”.
Aquest repàs als diversos aspectes de l’estreta vinculació entre el vi i la vida tradicional
ens ha de servir per entendre que estem davant d’un producte imprescindible en la
cultura mediterrània.
Per tant, disposem d’una important justificació a l’hora de parlar del turisme temàtic
per entendre per què el vi pot ser el centre d’una activitat turística: per l’abundància de
manifestacions i recursos que posseeix, i per la seva vinculació amb totes les activitats
tradicionals esmentades.
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1.5.3. El patrimoni enològic i les D.O.
Patrimoni enològic
El patrimoni enològic és el conjunt d’espais, objectes, accions i referències orals relacionades amb la activitat vitivinícola. S’hi inclouen tant el conreu de la vinya, partint de
l’espai de la vinya com a territori de producció, com el seu entorn paisatgístic i tots els
aspectes espacials, vegetals, agrícoles i arquitectònics.
Denominació d’origen
La denominació d’origen és el nom geogràfic de la regió, comarca o localitat utilitzat
per designar un producte procedent de la vinya, del vi o dels alcohols de la respectiva
zona, que tinguin qualitats i caràcters diferents deguts principalment al medi natural,
l’elaboració i la criança. Són institucions de control i regulació que d’alguna manera garanteixen amb el seu nom, la qualitat dels seus vins, produïts en el seu espai geogràfic.

El paisatge com a patrimoni
El paisatge és un document que ens explica la cultura d’un territori, com a manifestació
geogràfica de la vida dels pobles que el transformen. És una mostra més de la identitat
d’una regió i moltes vegades ens explica les formes de vida i els costums dels seus
habitants. El paisatge ens parla de la propietat de la terra, de l’herència, de la tipologia
de cultius, de la xarxa de comunicacions; ens explica l’arquitectura i ens fa entendre
l’alimentació. És l’espai ple de manifestacions humanes el que distingeix els habitants
d’aquella terra, dels d’un altre territori.
El paisatge, en definitiva, és el llibre que explica la cultura de molts pobles i la seva
identitat cultural.
La vinya dibuixa el paisatge. Podem veure com ha sigut capaç de modificar el territori.

1.5.4. Les rutes del vi

La Xarxa Espanyola de Rutes del Vi està sota la supervisió d’ACEVIN.
El producte turístic Rutes del Vi consisteix en la integració sota un mateix concepte temàtic dels recursos i serveis turístics d’interès, existents i potencials, d’una zona vitivinícola plantejada des de l’autenticitat i la vocació vivencial, amb la finalitat de construir
un producte des de la identitat pròpia.
També vol facilitar la comercialització conjunta de tota la zona i garantir el nivell de
satisfacció de la demanda, impulsant així el seu desenvolupament econòmico-social
integral.

D.O. Empordà. Rutes del vi.
La Ruta del Vi “DO Empordà” és un club de màrqueting endegat per el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona i amb el suport del Consell Regulador de la DO Empordà
que aglutina el sector públic i privat del món del vi per a oferir experiències i activitats
enoturístiques a la Costa Brava.
Aquesta ruta recull una extensa oferta enoturística que inclou visites a cellers, àpats
entre vinyes, estades a cellers situats en bells paratges naturals, tractaments de vinoteràpia, visites a espais museístics d’interès enogastronòmic i nombroses activitats
experiencials com: Kayak amb tast de vins, visita a cellers en bicicleta i tastos a cegues... També impulsa i dona suport a esdeveniments vinculats amb la viticultura i
l’enoturisme, com el Festival del Vi Vívid, el festival de música Sons del Món, Arrels del
Vi, entre d’altres.

La Ruta del Vi “DO Empordà” és ruta certificada per ACEVIN, que assoleix els nivells de
qualitat establerts per aquesta entitat.
L’enoturisme ofereix una experiència inoblidable a la Costa Brava, i concretament, a
l’Empordà. Concretament la Ruta del vi “DO Empordà” t’endinsa en una tradició molt
arrelada a aquesta terra, que es remunta al temps dels romans. Ara, es pot viure de
prop aquesta part de la nostra identitat enogastronòmica, descobrint tots els secrets
dels vins blancs, rosats i negres de la D.O. Empordà.

1.6. LA BODEGA I ELS SEUS ÀMBITS
El recorregut d’elaboració del vi és sempre un camí lineal ininterromput, que travessa
espais de diferents característiques higrotèrmiques. Des que el raïm és premsat, perd
el contenidor primari de la pell que envoltava el seu suc (brisa), que actuava com a filtre
natural amb la climatologia exterior. La bodega és el nou hàbitat on el raïm es transforma en vi, i aquest, durant la criança desenvolupa les seves propietats característiques.
Verema: manual o amb maquinària

Funcionalment, una bodega de vinificació i criança es divideix principalment en cinc
unitats on el vi reposa durant un període de temps variable. Són espais de característiques higromètriques i funcionals diferents:
1. Zona de recepció, situada a la cota més alta del solar, on els camions, carregats amb el raïm recol·lecatat, transporten el raïm fins la tramuja, on el raïm
s’introdueix per gravetat.
2. Bodega de fermentació que conté els dipòsits cilíndrics d’acer inoxidable on
es realitza la fermentació.
3. Bodega de criança que conté totes les barriques de fusta de roure o les ampolles (segons el tipus de vi).

1. Zona de recepció: bàscula d’entrada dels tractors

4. El tren d’embotellat i etiquetatge que són espais on el vi es manipula seguint
una cadena lineal de moviment (tiratge - només pel cava); i magatzem o edifici
d’expedició, on el vi espera, embalat en caixes, la seva sortida de la bodega amb
camions per la seva venda a tercers.
5. Sala de tasts i degustació, a la sortida de la bodega. És un espai on s’experimenten moltes sensacions i és la culminació del viatge per part del visitant dins
la bodega.
A vegades existeix un espai que alberga els dipòsits d’estabilització (només per
determinats casos de vins negres).

1.6.1. Recepció del raïm
La zona de recepció del raïm sempre es situa en la part més alta del terreny sobre el que s’assenta la bodega, perquè el transport del raïm fins la tremuja es realitzi per gravetat, evitant sempre que sigui possible, la circulació per canonades i l’excessiva acció de bombes que podria malbaratar la qualitat del most.
L’accés dels tractors a les tremuges de descàrrega ha de ser clar, fàcil i obert. S’organitza la verema per tal que el transport del raïm arribi escalonadament a la bodega, i que l’elaboració sigui immediata després de la descàrrega i derrapat. Per això,
convé que les tremuges estiguin sempre cobertes per grans marquesines i que hi
hagi places per a camions i tractors en espera de descàrrega. Abans de la descàrrega hi ha d’haver una gran bàscula sota una gran coberta on es realitzi el control
de qualitat, on a més del pes, s’analitzin els paràmetres de les qualitats del raïm.
S’han de realitzar càlculs sobre els valors de cabal durant la verema, que determinen
el dimensionat de les intal·lacions de recepció del raïm. També és imprescindible tenir
en compte tots els aspectes de la higiene i neteja en el disseny de la bodega, preses d’aigua a pressió per la neteja de tota la maquinària, caixes de transport etc.
El recorregut des de la recepció del raïm i el derrapat als dipòsits de primera fermentació, ha de ser mínim i per gravetat, utilitzant cintes transportadores o receptors mòbils.
1. Zona de recepció: tremuja, treball per gravetat

1.6.2. Bodega de fermentació
Avui dia, s’ha estandaritzat universalment el funcionament i la imatge arquitectònica de
les noves bodegues de fermentació.
Fins a finals del segle XIX, l’edifici de vinificació, anomenat lagar, era una resposta funcional i constructiva al control de la llum i la temperatura, mitjançant solucions arquitectòniques tradicionals pròpies de cada regió. En el seu interior, les canalitzacions,
els dipòsits, els atuells, les tines i els diferents envasos de fermentació, eren una clara
mostra de la manufactura artesanal de cada zona geogràfica.
Des de el “lacus” i el “dolium” romans, fins a les grans “vasijas” de fang de Valdepeñas,
les tines de fusta de roure tant característiques de la Rioja, els dipòsits cilíndrics de
ceràmica i formigó armat de la Conca de Barberà (Catalunya), fins als actuals dipòsits
d’acer inoxidable, es descriu l’evolució del desenvolupament tecnològic vinícola, sempre depenent dels diversos recipients que exigia el most per la seva transformació.
El primer canvi significatiu es va produir a finals del S. XIX, amb la construcció de
dipòsits de formigó armat amb parets recobertes amb rajoles de vidre, que impedien
en gran mesura, l’adherència de precipitacions tartàriques en les parets interiors. Però
poques bodegues comptaven amb aparells refrigerants que controlessin les altes temperatures que es produïen durant la fermentació.
A la Conca de Barberà, les tines de fermentació quadrades van ser substituïdes per
dipòsits cilíndrics de formigó armat de base voltada de rajol ceràmic, recolzats en
el terra en quatre punts, amb una capacitat màxima als 200-250 hectolitres. Van ser
aportacions personals, tècniques i científiques, tant dels arquitectes (Cèsar Martinell i
Brunet, Pere Domènech i Roura i Ignasi Mas i Morell), com dels tècnics de la Mancomunitat de Catalunya (Isidre Campllonc i Erasme M. de Ymbert) a l’enologia. Aquests nous
dipòsits circulars permetien l’aïllament en la transmissió de calor que es produïa en el
procés exotèrmic de la fermentació del most.
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A mitjans del segle XX, es va produir un gran progrés en la fabricació d’envasos cilíndrics d’acer inoxidable amb capacitat entre 100 fins a més de 1.000.000 de litres.
Llavors, l’adaptació de les camises i serpentins refrigerants, van permetre controlar
la temperatura interior d’aquests dipòsits hermètics, evitant el risc de paralització del
procés de fermentació, que comportava un efecte negatiu sobre la qualitat del vi.
Amb aquestes noves possibilitats tècniques, les condicions tèrmiques actuals de les
bodegues de fermentació no incideixen directament en les característiques d’aquest
procés, però tot i així, adquireixen una importància cabdal com a instrument de regulació de temperatura i ventilació en moments decisius durant els primers dies de
fermentació.
S’aboca el raïm a la premsa.

Premsat del raïm: abocament neu carbònica (protecció respecte l’oxigen)

En tota fermentació alcohòlica s’ha de tenir en compte l’eliminació del gas carbònic
que es produeix durant el procés. La bodega ha de projectar-se de forma que durant la
fermentació alcohòlica puguin escombrar-se fàcilment els enormes volums d’anhídrid
carbònic (CO2), que es generen.
Per tant, és una gran quantitat de gas el que es desprèn a la bodega durant la fermentació.
El perill de la fermentació alcohòlica és que l’excés de gas carbònic escombri a l’oxigen
i que disminueixi la proporció d’oxigen greument. El gas carbònic es més pesat que
l’aire i es diposita a la part inferior de la bodega, desplaçant l’oxigen.
Per conseqüència, degut a la necessita d’eliminar les grans quantitats de gas, són necessaris espais suficients i de fàcil ventilació per poder escombrar horitzontalment
el gas carbònic que s’acumula i va ocupant la part més baixa de la bodega. Això
exigeix que les bodegues estiguin proveïdes de ventiladors potents, a més de la ventilació natural per la nit, si és oportuna a causa de la temperatura exterior.
La fermentació alcohòlica és un procés que cedeix moltes calories, el que provoca a
l’escalfament del most. La fermentació pot realitzar-se en envasos de gran volum
situats a l’exterior, sempre que el clima ho permeti.
Un altre aspecte important és la neteja de la bodega, ja que una simple gota de most
o vi sobre el terra es transformarà inevitablement en vinagre, amb la consegüent possibilitat d’infeccions per bactèries, i la seva expansió per mosques, etc., que són indesitjables en una bodega.
Per evitar els insectes voladors, que són vectors d’infeccions microbianes, i per les
raons lògiques de la imatge, l’aire procedent de l’exterior ha d’estar sempre filtrat,
amb finestres proveïdes de malles, o altres proteccions per evitar l’accés de mosques
i altres insectes voladors. A més, la bodega ha de comptar amb passarel·les elevades,
que permetin accedir i observar si es produeix algun desenvolupament bacterià o “nata”
en la superfície del vi o qualsevol altre tipus de problema.

Tina de fermentació de formigó armat (S. XIX-XX)

Temperatura i ventilació nau de fermentació
La fermentació alcohòlica exigeix una temperatura adequada perquè es desenvolupi d’una manera regular. El control de temperatures de fermentació es realitza mitjançant un la circulació d’aigua a la temperatura adequada en la doble
camisa de l’envàs d’acer inoxidable, actuant directament sobre la temperatura
interior de la bodega.
En els vins negres és aconsellable una temperatura bastant alta amb la finalitat de facilitar l’extracció dels tanins de la matèria colorant del “orujo”, però no
convé en cap cas superar els 32ºC, encara que és convenient mantenir-se a
nivells inferiors de l’ordre dels 28ºC, ja que del contrari podria paral·litzar l’activitat de la llevadura, deixant restes de sucres sense fermentar el vi (bactèries
maníticas, làctiques...). Tot i això, en vins blancs s’ha de plantejar com a objectiu
principal la conservació i l’exaltació dels aromes primaris del raïm, evitant un
barboteig excessiu del líquid, ja que s’evaporarien aquests aromes.
La ventilació de la bodega es deu a una doble finalitat:
Arquitecte: Eliana Bórmida
Obra:
Bodega Mendozina. Nau de Fermentació

1. Escombrat del gas carbònic que es produeix en quantitats
grans durant la fermentació.
2. Regulació de la temperatura.
Les bodegues de fermentació han de ser grans espais que alberguin considerables volums d’aire, que continguin l’oxigen suficient per poder ventilar fàcilment l’excés de les enormes quantitats d’anhídrid carbònic que es produeix
durant el procés de fermentació.
L’ambient interior ha de ser uniforme i al mateix temps el control de temperatura ha de ser flexible als canvis que exigeixi el procés de fermentació.

Arquitecte: Norman Foster
Obra:
Bodegas Portia. Nau de Fermentació

A determinades bodegues, on els dipòsits es disposen en fileres, es provoquen
diferències de temperatures entre els més propers a les portes d’entrada o corrents d’aire.

Ubicació i estructura bodega fermentació
Està ubicada a la zona de recepció del raïm i pot ser tant exterior com interior,
depenent de la temperatura mínima i màxima de la zona geogràfica.
Convé que existeixi un mínim desplaçament possible del raïm, pestes i orujos, i
de mosts o vins, a través de canonades d’acer, ja que el pas d’aquests productes per aquestes conduccions produeix reescalfaments perjudicials per la bona
qualitat del producte.
Control de la fermentació

És preferible transportar el raïm a la pròpia bodega mitjançant cintes transportadores, contenidors i receptacles mòbils d’acer inoxidable o grues.
Aquestes bodegues necessiten una bona organització interna que permeti
la distribució dels grans dipòsits de fermentació. Els elements constructius
mòbils o correders de cobertura d’aquestes naus permeten la introducció
d’aquests grans dipòsits.
El treball de la bodega de fermentació per norma, s’organitza en dos nivells
clarament diferenciats:

Passarel·la elevada: control de fermentació

1. El nivell inferior correspon a la planta on descansen els basaments dels dipòsits.
2. I el nivell superior, conformat per una retícula de passarel·les
penjants en forma de reixes metàl·liques, que connecten entre sí
les boques dels dipòsits, on a través d’unes “trampetes” es vigila
el procés de fermentació, permetent la col·locació de canonades
de bombeig.
A més, la bodega ha de comptar amb un laboratori de proves.

Tipologia de planta. Bodega de fermentació
Antiguitat: Premsa de raïm manual.

1. PLANTA BASILICAL: bodegues cooperatives de la Conca de Barberà, bodegues Marquès de Murrieta, Chandon, Reventós i Blanc, Chivite, etc.
2. PLANTA CIRCULAR: la solució d’ubicar els dipòsits d’acer inoxidable concèntrics en una planta circular és molt apropiada, ja que s’estalvia significativament
el recorregut del most per canonades.
Fins i tot es pot arribar a crear un escenari ubicant els dipòsits en una rotonda
entre pilars circulars inclinats com és el cas de la bodega de fermentació del
Chateau Pichon-Longueville a Bordeus. Aquesta consisteix en una gran sala
circular on turisme i producció es fan compatibles mitjançant una galeria de
circumval·lació. La llum del lluernari cau sobre l’escena central circular.

Actualitat: Premsa de raïm d’acer inoxidable.

3. PLANTA POLIGONAL: pentagonal, hexagonal, ocpoden ser bodegues obertes i tancades, amb pati central.

Paviments. Bodega de fermentació
El disseny interior ha de facilitar neteja de la bodega de fermentació. Quan es
vessa vi al terra de la bodega es desplega de seguida una infraestructura de
mànegues d’aigua a pressió que netegen el terra, i un equip tècnic soluciona el
problema.
El terra de la bodega de fermentació ha de ser polit i brillant, projectant-se
lleugerament inclinat amb suficients embornals, evitant l’acumulació de vi en
basses.
Són adequats determinats tipus de gres resistents a l’impacte i al trànsit de
carrega pesada i de maquinària.
També poden ser paviments continus de formigó, aglomerats asfàltics, acabats amb morters de resines epoxi i pintures antipols, amb prestacions antilliscants, resistents a les taques del vi i fàcils de netejar.
S’utilitza aigua a pressió per la neteja de paraments, envasos d’acer inoxidable,
etc... i possibles focus de contaminació. L’aigua també ha de ser baixa en microorganismes.
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1.6.3. Bodega de criança
La diversitat de climes és el causant de la gran varietat vitivinícola. A diferència de
l’hàbitat que exigeix el raïm pel seu desenvolupament, l’hàbitat i la temperatura que necessita el vi durant el llarg període de criança ha de ser constant, per aconseguir exaltar
lentament l’harmonia dels seus caràcters sensorials.
I aquest grau higrotèrmic de “confort de criança del vi” és diferent per als tres tipus de
vi corresponents a les 3 àrees geogràfiques de la Península Ibèrica:
1. D.O. de Jerez.
2. D.O. La Rioja
3. D.O. del Cava.
Les característiques arquitectòniques de la bodega de criança depenen de 3 factors:
1. Del medi climàtic.
2. De la seva ubicació geogràfica.
3. De les condicions interiors higrotèrmiques que exigeix cada tipus de vi.
La bodega de criança és l’espai més singular, és un espai estàtic, fosc i silenciós, on
s’expressa l’essència del vi, és el cor de la bodega, on es transmeten al vi, totes les
característiques i qualitats d’una zona geogràfica concreta mitjançant l’arquitectura.
•

En el cas de la D.O. Jerez, s’ha optat per una arquitectura constantment
adaptada a les condicions climàtiques exteriors mitjançant formes i materials constructius adequats a les circumstàncies.

•

En el cas de la D.O. La Rioja, s’ha optat per la criança reductora.

•

I en el cas de D.O. del Cava s’ha optat per l’arquitectura subterrània, capaç
de mantenir constants per si mateixa els factors higrotèrmics necessaris
pel vi.

L’aplicació de l’arquitectura bioclimàtica, ha de realitzar-se a través de mètodes de
camp, segons l’estudi de Olgyay, per la vivenda.
Aplicat a la bodega, els elements físics de l’entorn, són:
•

Morfologia de la naturalesa.

•

Emplaçament i els efectes topogràfics del lloc geogràfic (orientació, estructura urbana, topografia del terreny, vegetació, sorolls i vibracions, contaminació).

•

Clima (microclima, radiació solar, vents i direccions, ventilació, il·luminació).

Tots aquests factors incideixen directament en l’elecció del lloc, orientació, forma òptima i els materials pel control de la protecció solar i l’aïllament tèrmic.
També és cabdal la decisió de les dimensions de l’estructura, altura de sostres
i característiques internes ve donada pel tipus de vi que alberga.

1.6.4. Tren d’embotellat i expedició
Després de tot el procés d’elaboració i criança de la barrica, el vi és embotellat i preparat
per la seva expedició (en altres casos, per la criança en ampolla), així doncs les zones
d’embotellat i expedició han d’estar necessàriament connectades.
Tren d’embotellat
•

Estructures de grans llums que permeten l’absència de pilars intermitjos.

•

Local acondicionat i climatitzat, tancat hermèticament per evitar l’entrada de qualsevol tipus d’insecte i possible contaminació.

•

Gran “urna” de vidre molt lluminosa i de fàcil neteja, que asseguri la higiene absoluta per l’omplert estèril, a resguard de possibles oxidacions.

•

Gran cabal d’aigua per la neteja de les ampolles.

Nau d’expedició
•

Grans edificis contenidors de totes les caixes perfectament embalades.

•

Locals climatitzats, amb les seves dimensions adaptades per l’entrada de
toros, remolcs i camions.

•

Oficines adjuntes pel control d’expedició.

•

Connectada amb l’exterior de la bodega mitjançant plataformes hidràuliques en molles de càrrega.

•

Connectada amb l’interior de la bodega amb portes seccionals d’obertura
i tancat automàtic per l’entrada de toros.

  

1.6.5. Sala de tasts i degustació
Després del recorregut pels diferents àmbits de la bodega, per fi s’obre l’ampolla mitjançant el ritual del tast i s’inicia la degustació del vi, fent el balanç final, i desvelant el
resultat de tota la inversió humana, tècnica i econòmica. El visitant descansa i regenera
forces, gaudint d’una tast informal.
Aquesta sala per visitants ha de ser neta, (lluminosa) i molt propera a la botiga i a la
sortida de la bodega. En les grans bodegues, hi sol haver una sala reservada o enoteca
pels compradors, enòlegs, professionals i amics de l’empresa; on se’ls convenç amb
el tast. Aquest espai ha de complir uns requisits molt específics que contribueixin a la
concentració de tots els sentits.
El tast o degustació depèn de varis factors:
•

El gust personal

•

El temps

•

L’humor del catador

•

La llum

•

El lloc

Condicions ambientals i equipament
Han de garantir l’objectivitat del tast i la correcta classificació dels vins.
L’espai del tast ha de ser lluminós, a ser possible, còmode, sense sorolls, sense
tapisseries ni altres materials que puguin absorbir olors amb el pas del temps.
•

IL·LUMINACIÓ: la vista és el primer sentit implicat en el tast. Mitjançant
l’examen visual, s’analitza el color en dos conceptes, la tonalitat i la intensitat. La copa de vi s’inclina lleugerament sobre un fons blanc ben il·luminat
per poder apreciar la transparència i les diferents tonalitats de color que
defineixen les característiques del vi. És preferible la llum del dia i quan
no sigui possible utilitzar lluminàries repartides uniformement per la sala,
a més es sol potenciar la llum mitjançant un punt de llum orientable en
el lloc on es realitza el tast. En els laboratoris es sol utilitzar un fons de
panell lluminós blanc.

•

VENTILACIÓ: la sala ha de tenir possibilitats de ventilació en qualsevol
moment. Per això no ha d’ubicar-se en un lloc de l’edifici on estigui influït
per altres seccions que generen qualsevol tipus d’olor. Igualment, s’ha de
posar molta atenció al mobiliari, a les pintures de les parets, les restes dels
productes tastats o productes de neteja.

•

HUMITAT: La humitat de l’ambient és, sens dubte, un factor de confort del
tastador. Sota aquest punt de vista és com s’ha de considerar, ja que no
influeix de manera important en les sensacions percebudes per l’olfacte.
Una bona humitat relativa és aquella propera al 60%.

•

TEMPERATURA: la temperatura de la sala de tasts ha de ser igualment
agradable, propera als 20-22ºC.

•

EQUIPAMENT: la copa és l’eina del tastador i és el vehicle per presentar el
vi al nostre anàlisi sensorial. Cada una de les tres Denominacions d’Origen
té una forma de copa determinada on s’apreciaran millor les característiques de cada vi.

Així ho va considerar Rafael Moneo quan va projectar la sala de tasts de la
bodega Señorío de Arinzano. Deia així:
“La sala de catas, es la pieza clave en una bodega, ya que en ella los compradores
valoran sus caldos. De ahí que a esta pieza se le haya dado una orientación privilegiada. Desde ella se contempla toda la bodega: las naves de crianza, el pabellón de reposo y las naves de fermentación dibujarán un día su perfil en los oscuros encinares,
abrazando con su arquitectura todo el pasado de Señorío de Arínzano gloriosamente
representado por la torre, la Casona y la Iglesia”.
Rafael Moneo. Memoria del proyecto de la Bodega Señorío de Arínzano.
Altres bodegues, utilitzen el recurs pel qual a través d’un vidre des de la sala de
tasts, es té tota la perspectiva de la sala de barriques de criança.
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1.6.6. Espais auxiliars
Els espais auxiliars corresponen a les exigències del material que exigeix la bodega
com:
•

Tallers de reparació de les barriques de fusta.

•

Menjadors per treballadors.

•

Banys.

•

Infermeria.

També els espais auxiliars de logística de l’empresa:
•

Oficines.

•

Relacions públiques com sales de reunions i sales d’exposicions.

•

Els laboratoris. Compleixen una feina de control en les diferents fases
d’elaboració, des d’on es controlen, tant els processos de fermentació,
com les diferents etapes de la criança, al mateix temps que es ponderen
les mescles. En aquests espais també s’hi realitza el control dels vins, previ
a la sortida del producte al mercat.

Aquests locals solen ubicar-se en els espais intersticials que formen els diferents edificis o zones de la bodega.

1.6.7. Instal·lacions
•

Instal·lació d’electricitat.

•

Instal·lació d’il·luminació.

•

Instal·lació de climatització.

•

Instal·lació de fontaneria.

•

Instal·lació de sanejament.

•

Instal·lació de tractament biològic i depuració.

•

Instal·lació de ventilació i extracció d’aire.

•

Instal·lació de protecció d’incendis.

•

Instal·lació d’elements audiovisuals.

•

Instal·lació de telefonia i informàtica.

•

Instal·lació de gasos combustibles (distribuïdors de CO2, planta de producció de N2).

•

Instal·lació d’aire comprimit.

1.6.8. Recorregut dels visitants
Cada vegada creix més el número de clients que volen conèixer “in situ” l’origen dels
seus vins predilectes. Conscients d’aquest fet, els arquitectes de bodegues, juntament
amb els seus clients, estan realitzant nous projectes per satisfer les necessitats dels
consumidors i permetre’ls la possibilitat de gaudir d’aquests espais tant meravellosos
que són les bodegues.
El recorregut és un ritual d’aproximació gradual al món de l’enologia, l’itinerari des de
l’accés antecedit del paisatge de la vinya, fins la seva finalització a la sala de tasts,
mostra els diferents espais de l’hàbitat del vi durant la seva elaboració i criança.
Ja en l’edat mitjana, les bodegues van ser vertaders centres on reposaven forces els
peregrins dels camins, on reis, mercaders i pastors, joglars, frares, savis, vagabunds,
sense sostre i cavallers eren acollits pels monestirs per beneficiar-se del vi i prosseguir
el difícil camí fins a Santiago, Jerusalem o Roma.
Avui en dia, el llistat dels visitants a les actuals bodegues són els clients, empresaris,
crítics vinícoles i gastronòmics, i els turistes, que utilitzen el traçat de les “rutes del
vi” a cada D.O. (Denominació d’origen) com a nou camí per gaudir de la cultura, on les
bodegues són el testimoni de les antigues manufactures i els noves inversions tecnològiques.
Les visites turístiques s’organitzen en grups reduïts amb l’acompanyament d’un guia.
L’ordre del recorregut prové de la lògica disposició dels espais que segueixen la mateixa direcció de la transformació de la naturalesa en el vi de la copa, on l’arquitectura
és el suport narratiu que descriu aquest relat.
El pròleg del recorregut és el paisatge de l’entorn. A l’interior de la bodega el visitant
traspassa linealment els diferents àmbits arquitectònics de la delicada i pausada gestació d’un gran vi, on es posa de manifest la dialèctica vi-arquitectura. Canvia l’escala,
la llum, la temperatura, els materials constructius, fins i tot el temps i els colors.
I per últim l’epíleg és la sala de tasts i degustació.

Bàsicament, es distingeixen 3 fases en el recorregut dels visitants en una bodega:
1. Accés i recepció.
2. Zona corresponent a la vinificació, que compren la nau de recepció del raïm,
la bodega de fermentació, la nau de la línia d’embotellat i la nau d’expedició en
alguns casos.
3. Bodegues de criança i sala de tasts i degustació, restaurant (enoteca) i
botiga.
La bodega es converteix en un gran escenari en moviment on interactuen els espais
corresponents al treball i a l’oci.
La circulació s’estableix segons dos sistemes diferents:
•

NIVELL SUPERIOR: Línies de recorregut per al públic i el personal de les
oficines. El trajecte del públic es realitza a través de passarel·les o passos
lineals vidriats, diferenciant els límits entre els visitants i els treballadors,
utilitzant diferents escales i materials.

Destaquen passarel·les penjants, terrasses que permeten abarcar amb la vista
a l’espai escènic. Fins i tot, s’utilitzen trens elèctrics per comunicar els diferents
edificis durant la visita turística (Bodegues Codorniu).
•

NIVELL INFERIOR: Línies de recorregut pels espais de treball intern de
la bodega.

La continuïtat del recorregut turístic és una línea que cus els diversos àmbits independents que compleixen les condicions ambientals que requereix l’elaboració del vi. El
llenguatge del vi el de transmetre els estímuls que ens dicten els cinc sentits.
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2.1. VIATGE A ARGENTINA (MENDOZA)
Fa un any, durant el meu viatge a Argentina, concretament a la ciutat de Mendoza vaig
poder descobrir un nou món per mi (el món de les bodegues i el vi) del qual desconeixia
la gran quantitat de possibilitats que oferia.
Vaig poder visitar uns edificis i uns espais que van despertar en mi una gran emoció,
tots ells projectats per l’estudi d’arquitectura Bórmida & Yanzón.

2.1.1. Eliana Bórmida
L’arquitecta titular de l’estudi en qüestió, la senyora Eliana Bórmida, a més d’arquitecta
és docent i investigadora a la Universitat de Mendoza.
L’estudi d’arquitectura Bórmida & Yanzón es va constituir l’any 1972 a la ciutat de Mendoza, pels arquitectes Eliana Bórmida i Mario Yanzón. Destaca pels seus projectes de
bodegues (arquitectura i paisatge) que han acompanyat el posicionament dels vins
argentins en els mercats globals.
Les seves obres innovadores, basades en la sostenibilitat i la identitat regional, se situen entre les més reconegudes del món i han rebut distincions i difusió internacional.
Les seves principals obres són les bodegues Salentein, Séptima, O. Fournier o DiamAndes.

Arquitecta: Eliana Bórmida (Mendoza, 1946)

Arquitectura, cultura i espiritualitat
En les bodegues es busca una arquitectura que transcendeixi en els valors del bon
disseny, la funcionalitat i l’estètica. Aquests valors de la transcendència tenen a veure amb les reaccions que provoquen les qualitats de l’arquitectura en l’ésser humà i
en l’ànima humana. Aquesta arquitectura produirà estats d’espiritualitat en la persona que visiti aquest tipus d’espais.
Totes aquestes sensacions provenen dels contes que llegíem en la nostra infància i,
sobretot de la naturalesa. Sensacions com els sons, les olors, la temperatura, el tacte, l’oïda, l’olfacte, la màgia... S’ha de tenir en compte la força que tenen els materials
amb els quals es construeix l’arquitectura de les bodegues, ja que crearan uns espais
amb un so, un eco, unes textures i una escala determinades.
Per aquests espais s’hi mouran persones que podran gaudir del misteri, la gravetat,
la geometria, la solidesa, la composició, l’equilibri, la materialitat dels detalls constructius, el pas del temps i el joc de llums i ombres. És a dir, allò físic barrejat amb
el sentiment, tot valorant el pas del temps en els materials i les sensacions de moviment en l’espai.
Eliana bórmida

La bodega
Es tracta d’una arquitectura representativa del vi d’alta gamma o qualitat. Ha
d’aconseguir transmetre passió mitjançant una arquitectura amb identitat. Els
principals edificis que va analitzar l’arquitecta en qüestió van ser els Chateaus
de França, les bodegues de la Toscana a Itàlia, i les bodegues dels Estats Units.
L’arquitectura del vi a la ciutat de Mendoza, s’ha convertit en la competència
directa de l’arquitectura del vi europea. Un dels principals objectius del despatx
Bórmida i Yanzón és voler relacionar el vi amb el territori i la cultura del lloc on
es produeix.
Mendoza és una ciutat situada en un indesxifrable lloc entre grans planes i
grans muntanyes nevades d’una altura descomunal com és la cordillera dels
Andes. Hi trobem rierols, rius més cabalosos, una flora, uns colors i uns perfums
únics.
Aquest conjunt de característiques proporcionen un llenguatge a l’hora de projectar en aquest indret. El sol desfà la neu i els glaciars dels Andes formant
cursos d’aigua superficials i profunds tot creant oasis naturals.
Es té una idea de funcionament natural del paisatge, que és molt inspiradora
per l’arquitectura vitivinícola mendozina. És una arquitectura del paisatge, no es
tracta només de dissenyar edificis.
És la interpretació arquitectònica d’un paisatge el que es projectarà com a bodega. En aquest cas és inconcebible separar els termes arquitectura i paisatge,
és impensable parlar d’un objecte o edifici sense un paisatge. Es té el desig que
arquitectura i paisatge es concebeixin de forma entrellaçada i indivisible per la
gent que recorre aquests espais.
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2.1.2. Bodega Salentein
Ubicació: Ruta 89 S/N Los Árboles, Tununyán, Mendoza.
Extensió: 7000 m

2

Capacitat d’elaboració: 1.500.000 litres.
Any: 1999 (innauguració)

Característiques:
Es projecten dos accessos a la bodega: un pels operaris o la gent que treballa a la vinya
i la bodega i un altre per la gent que visita la bodega. És important que als visitants
puguin experimentar aquesta emoció provocada pel gran eix projectat cap a la bodega.
S’havia de provocar aquesta sensació al visitant sense mostrar-li la vinya i el vi com a
lloc de treball o industrial; tampoc deixar-lo de banda, però no confondre els sentiments
i les sensacions de la gent, amb el soroll dels camions, el caldo de la gent que està
treballant de forma apurada; és a dir, diferenciar els dos moviments sense interferir-los.
Al conjunt vitivinícola s’hi accedeix a traves d’una carretera principal (Ruta 7); es produeix un desviament i accedim a un gran eix que ens porta cap a la Cordillera de los
Andes, pel qual, abans d’arribar a la bodega passes per un petit oasis de flora i fauna
autòctona.
El propietari de la bodega, un home holandès, va demanar la construcció d’una petita
capella per agrair tant a la gent com a la terra la seva generositat amb ell i la seva família. També estava interessat en crear un centre de visitants amb restaurants, wine bar,
sales d’exposicions d’art. I per últim, la bodega.
En aquest sentit Eliana Bórmida i el seu soci Yanzón, creen un recorregut processional
per a la benedicció dels fruits on trobem 3 fites: en un extrem (en l’entrada) trobem la
capella, al centre el centre de visitants KILKA i per últim la bodega Salentein.
La bodega és l’edifici més important del conjunt i el primer que es va construir, per la
necessitat de la producció del vi.
És un edifici de planta en creu amb un pòrtic imponent en façana de ceràmica. En el
seu interior trobem que es vol donar un sentit poètic a la sala de tancs, sense tractar-la
com un espai purament industrial sinó dotant-la d’unes qualitats que la fan ser un espai
arquitectònic que transmet sensacions al visitant. S’havia d’ensenyar la sala per tal de
donar emoció, ja que és un dels espais on es produeix el naixement del vi. I això s’aconsegueix amb el joc de la llum, les dimensions de l’espai, l’altura de la sala, la monumentalitat dels tancs i la seva col·locació dins l’espai, el joc d’ombres i el recorregut que el
visitant realitza dins la sala. És una planta en creu on l’estructura que conforma l’espai
és interessant ja que en els angles de la creu es sostenen uns frontons triangulars travessats per unes bigues de secció triangular que sostenen amb uns grans voladissos
un gran lluernari al centre que il·lumina un forat circular que mira a la cava.
Tota bodega té dues zones diferenciades: la zona de tancs d’acer inoxidable on es produeix la fermentació i la zona de barriques, normalment soterrada perquè necessita
unes condicions de temperatura i llum determinades.

2.1.3. Bodega Séptima (Grup Codorniu)
Ubicació: Ruta Nacional nº 7, km 6.5, Luján de Cuyo, Mendoza.
Extensió: 5.400 m

2

Capacitat d’elaboració: 1.500.000 litres.
Any: 2001 (innauguració)

Caracterísitques:
És una bodega d’una sola planta, la qual queda definida pel procés industrial que pateix el raïm per convertir-se en vi. Per un costat s’entra el raïm i per l’altre en surt el vi
embotellat.
L’accés dels visitants és frontal. Amb aquesta obra es vol mostrar, la Cordillera dels
Andes, el desert de la Patagònia, l’arquitectura de la pròpia bodega i la vinya.
La composició de la bodega es crea a partir d’unes escalinates en façana que ens condueixen cap a la Cordillera dels Andes i unes terrasses o miradors cap a les muntanyes
de l’oest.
La construcció té una forta relació amb l’arquitectura incaica de la muntanya. Això
s’aconsegueix amb la poètica que sorgeix del lloc en el qual es troba ubicada la bodega,
i de l’estratègica posició de l’edifici.
Materials: formigó (2 grans blocs) i un tercer més baix d’entrada. Revestiment de pedra natural amb pirca de les contruccions precolombines. Façana nord sense grans
obertures.

33

2.1.4. Bodega O. Fournier
Ubicació: Los Indios S/N, la Consulta, San Carlos, Mendoza.
Extensió: 12.000 m

2

Capacitat d’elaboració: 600.000 litres.
Any: 2001-2002 / 2005 (innauguració)

Característiques:
La cava està soterrada sota una manta de “romeros” (espai vegetal) que li dóna aïllament tèrmic. Una creu de llum il·luminarà l’interior d’aquesta.
Destaca el para-sol gegant de la nau de fermentació que sembla que leviti per sobre
la bodega i emmarca la vista de les muntanyes dels Andes. Transmet una sensació
religiosa.

2.1.5. Bodega DiamAndes
Ubicació: Clodomiro Silva S/N. Vista Flores, Tununyán, Mendoza.
Extensió: 5.400 m

2

Capacitat d’elaboració: 1.500.000 litres.
Any: 2009 (innauguració)

Caracterísitques:
Un dels conceptes bàsics del projecte és posar en valor la relació fonamental que existeix entre vi i naturalesa. Per això s’ha treballat integrament amb l’arquitectura i el paisatge andí, creant recorreguts i dissenys inèdits, adaptats al lloc tant en escala, forma
com materials.
El traçat de la planta és pur, lineal, amb la recepció de verema i selecció del raïm en
un extrem i la platja d’expedició del producte acabat a l’altre. Les naus de fermentació,
conservació i guarda estan enterrades a diferents nivells del sòl, responent al modern
sistema d’elaboració per gravetat i la recerca d’un bon aïllament tèrmic natural.
La bodega també està pensada per rebre visitants, amb l’objectiu de brindar una experiència única per comprendre millor el producte i realitzar degustació en el lloc d’origen.
Medi Ambient
Compartint la filosofia dels propietaris, la construcció de la bodega es va realitzar sota
la premissa del respecte per la naturalesa i l’harmonia amb el medi ambient.
Amb l’objectiu de produir de manera òptima, aprofitant tot el que brinda la naturalesa i
respectant el medi ambient, es van realitzar nombroses obres a la zona. Entre elles, una
línia elèctrica subterrània de 4 km amb la finalitat de preservar la bellesa del paisatge,
la perforació de varis pous de 190 metres de profunditat amb l’objectiu d’alimentar un
aqüeducte subterrani i un sistema de reg de les vinyes amb arribada d’aigua sota pressió constant a l’entrada de cada parcel·la.
L’arquitectura de la bodega va ser pensada per aconseguir la integració amb el paisatge. L’edifici compta amb una volumetria horitzontal de línies pures que no trenca el
perfil de la Cordillera dels Andes.
En la construcció es van utilitzar pedres locals i formigó produït a la zona, així com una
gamma cromàtica coherent amb la naturalesa del voltant. L’edifici està tèrmicament
aïllat i compta amb grans finestrals en les zones de treball. Això li permet un millor
aprofitament de la llum natural i l’ús racionalitat de l’energia.
El concepte paisatgístic de la bodega es va concebre tenint en compte el marc de la
Cordillera de los Andes i la flora autòctona de la zona, prenent com a punt focal, la
connexió amb l’entorn.

35

2.2. CALIFÒRNIA

   

2.2.1. Bodega Quintessa

  

Arquitectes: Walker Warner Arquitects
Ubicació: 1601 Silverado Trail S, St Helena, CA 94574, Estats Units
Extensió: 1.580 m

2

Capacitat d’elaboració: 3000 barrils
Any: 2002 (innauguració)

Caracterísitques:
La bodega s’inspira en la passió vitivinícola i el respecte pel medi ambient dels seus
propietaris. El projecte arquitectònic es basa en dos principis fonamentals: minimitzar
l’impacte d’una gran estructura sobre les vinyes existents i permetre la vinificació per
gravetat.
D’aquesta manera, l’edifici que s’incrusta en un petit turó, s’ha concebut a partir d’un
gran mur de pedra que segueix la cota topogràfica i sembla retenir tota el vessant. Per
aconseguir el flux gravitacional, el sostre de la sala de fermentació principal funciona
com una gran zona de recepció del raïm i pati de maniobres descobert. A continuació
l’àrea de producció, s’obre a una xarxa de galeries excavades en el cor del monticle que
alberga les barriques de criança.
L’ús de pedra aïllant, sostres irrigats i ventilació mecànica nocturna permet que la bodega es climatitzi de forma natural i respectuosa amb el medi ambient.
Forma de mitja lluna, ubicada en els contorns naturals de la vall d’una colina. Estructura
discreta que es fon amb els contorns de la propietat.

2.3. ITÀLIA
2.3.1. Cantina Petra
Arquitecte: Mario Botta
Ubicació: San Lorenzo Alto, Suvereto, La Toscana (Itàlia)
Extensió: 1.580 m

2

Capacitat d’elaboració: 3000 barrils
Any: 2001 - 2003 (innauguració)

Caracterísitques:
Un pla inclinat a 45º, resultant d’un cilindre central truncat, és paral·lel a la pendent
de la muntanya. Es perfora un túnel a la muntanya per albergar la bodega de barrica.
Aquest recurs garanteix la temperatura estable del vi, però a més, representa la imatge
del cordó umbilical que uneix la bodega amb la mare terra.
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3.1. ESPANYA

   

3.1.1. Bodegues Portia

  

Arquitecte: Norman Foster
Ubicació: Rivera del Duero, Villanueva de Gumiel, Burgos.
Extensió: 12.500 m

2

Capacitat d’elaboració: 3000 barrils
Any: 2002 (innauguració)

Caracterísitques:
La construcció és el procés pausat de materialitzar una idea, posar-li fonaments per tal
que es sostingui a l’aire.
El major èxit d’aquesta bodega rau, sens dubte, en la perfecta funcionalitat de cadascuna de les seves àrees, optimatitzada pel l’ús de materials nobles i perfectament ordenada des del cor central de l’estrella sorgida de la terra.
La bodega està estructurada amb formigó, fusta, acer i vidre. La seva superfície està
organitzada en tres plantes en forma d’estrella, els braços de la qual corresponen a les
diferents zones d’elaboració, fermentació, criança del vi en barriques i criança del vi en
ampolles. El cor central, sobre el que es troba la tremuja receptora del raïm recol·lectat,
actua també com a centre de coordinació, on hi trobem la botiga, la sala de tasts, l’auditori, la sala de reunions i la cafeteria.
Les zones superiors i inferiors queden unides visualment per una claraboia contínua.
Una galeria pública i les zones envidriades (u-glass) conviden als visitants a descobrir
les diferents etapes de la producció del vi.

3.1.2. Bodega Protos
Arquitecte: Richard Rogers + Partners i Alonso Balaguer
Ubicació: Peñafiel, Valladolid, Castella i Lleó, Espanya.
2

Extensió: 20.000 m

Capacitat d’elaboració: Any: 2008 (innauguració)

Caracterísitques:
La bodega Protos, un magnífic exemple del Modernisme, es troba en una interessant
intersecció de camins històrics. Es tracta d’un límit de municipi. Es situa en un lloc molt
proper a les antigues instal·lacions de la bodega. La base de l’edifici recupera la construcció de les bodegues excavades en el terreny. Es va decidir enterrar la major part
de les instal·lacions destinades a l’elaboració i maduració del vi, ja que el soterrament
proporcionava reducció de temperatura. És a dir, és es tracta d’una formidable reinterpretació contemporània de les bodegues tradicionals de la zona.
Per altra banda, la construcció en altura, sobre rasant, és una envolvent lleugera de
fusta laminada, que proporciona una bona eficàcia estructural i una bona adequació
al procés d’elaboració.
La coberta és un element expressiu respecte el seu entorn, i està composada per 5
voltes entrellaçades, que es retranquegen entre elles un mòdul cada vegada, recolzantse en una estructura reticular que es va enretirant per adaptar-se al solar, de forma
triangular. Les voltes estan suportades per grans arcs de fusta laminada que formen
un element singular cridaner.
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3.1.3. Bodegues Ysios
Arquitecte: Santiago Calatrava
Ubicació: Camino de la Hoya, Laguardia, La Rioja Alavesa
Extensió: 8.000 m

2

Capacitat d’elaboració: 1.000.000 litres; 4000 barrils
Any: 1999 - 2001 (Projecte i construcció)

Caracterísitques:
Finca longitudinal que des d’una visió zenital, representa la forma d’una copa de vi. El
seu disseny avantguardista, perfectament integrat en el paisatge de la zona, s’ha convertit en l’actualitat en tot un símbol arquitectònic de l’arquitectura de La Rioja.
La base compositiva del projecte és la integració de l’arquitectura amb el paisatge de
la vinya i el teló de fons de les muntanyes de la serra de Cantàbria. L’edifici, concebut
com a forma escultòrica, i la serralada al fons, conformen dues línies paral·leles que
ofereixen un espectacle rotund i subtil.
És una gran nau rectangular de 196x26m de recorregut lineal i concatenació d’espais.

Característiques:
L’edifici està conformat per 2 plantes: a la planta baixa es situen les premses i els dipòsits de fermentació i la bodega de criança; i en la planta primera s’hi ubiquen els
dipòsits d’estabilització del vi en fred.
El sistema constructiu es basa en muurs de càrrega de formigó armat, en forma d’onada sinuosa, còncava i convexa. En la coberta s’utilitzen bigues de fusta d’avet escandinau de 32m de longitud, fins a 42m a la zona central.
Es divideix en 3 parts: a l’oest, la recepció, la zona de premsat i la fermentació; en el centre, la criança de barriques; i a l’est, l’àrea d’embotellat, emmagatzematge i expedició.
La vinificació es realitza per gravetat, i al final del procés les barriques es disposen en
semicercle, que a més de contribuir en l’escenografia interior, respon també a necessitats funcionals.

3.1.4. Bodega Señorio de Otazu
Arquitectes: Jaime de Gatzelu, Ana Fernández, Juan José Arenas
Ubicació: Echuari, Navarra.
Extensió: Capacitat d’elaboració: Any: 2000 (innauguració)

Caracterísitques:
La nova instal·lació es composa d’un únic edifici modern, al que els arquitectes han
agregat dues ales semienterrades que conformen, juntament amb la base una ferradura. El centre d’aquesta gran U alberga la bodega de barriques amb 9 voltes rebaixades
de formigó de desencofrat. S’accedeix a ella com si es tractés d’una entrada a una
gruta i a mesura que es va baixant pels escalons, les fileres de barriques s’estenen
gradualment per la superfície; aquesta visió produeix un efecte sorprenent i evita el
recolliment. Rara vegada la litúrgia i la viticultura han tingut una relació tan estreta com
la que es produeix en aquest lloc.
El disseny de la bodega reflecteix els 3 passos necessaris per l’elaboració del vi. Un
primer pavelló a dues aigües de teula i fusta rep en superfície el raïm i el fermenta en
enormes dipòsits d’acer. Un segon espai enterrat allotja les barriques en una graella de
3x3 amb voltes de formigó amb un gran caràcter tectònic. Aquest espai tant espectacular és capaç d’aturar el temps no només per la maduració del vi sinó també per
l’espectador. Al tractar-se d’un espai enterrat aconsegueix una temperatura constant
per les barriques sense necessitat d’aportacions de calor o fred. Finalment un segon
pavelló idèntic al primer allotja l’últim procés del vi que és el d’embotellat i magatzem
abans de treure, en superfície de nou, el vi elaborat per la seva distribució.
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3.1.5. Bodegas CVNE, La Mesa - Viña Real

  

Arquitecte: Philippe Maziéres
Ubicació: A-124, Logroño Laguardia, km. 4.8, La Rioja Alavesa
Extensió: 60.000 m

2

Capacitat d’elaboració: 3.000.000 litres; 4000 barrils
Any: 1998 - 1999 (Projecte i construcció)

Caracterísitques:
L’arquitecte s’inspira en un element funcional per determinar la forma d’un objecte.
Aquest és el cas d’aquesta bodega, que alberga les tines i la bodega de barriques en un
enorme edifici esfèric, l’aspecte exterior del qual ens recorda a una bota de roure de maceració i fermentació. En aquest espai hi trobem les botes d’acer inoxidable disposades
de forma circular i el pont grua correder que gira en torn un eix central.
Seguint la visita per la bodega de barriques circular situada just a sota, es comprèn el
concepte de vinificació per gravetat, i la demostració acaba amb el descobriment de
l’àrea d’emmagatzematge de les barriques i les ampolles: es tracta de 2 túnels perforats a la roca, l’inèrcia tèrmica i la humitat de les quals és natural i controlada asseguren unes condicions òptimes de maduració pel vi.

3.2. CATALUNYA
3.2.1. Codorniu
Arquitectes: Josep Puig i Cadafalch i Lluís Bonet i Gari
Ubicació: Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès, Barcelona
Estil: Modernista
Capacitat d’elaboració: Any: 1985-1915 (construcció i innauguració)

Caracterísitques:
Doble món sorprenent i antagònic: la potent arquitectura modernista en forma d’arcs i
voltes i l’entramat fosc i arqueològic dels passadissos subterranis. A l’interior es produeix un llenguatge formal “eclesial” en forma de grans arcs i voltes, convertint el recorregut del vi en un ritual de successius àmbits, on l’espai i el temps acompanyen el cava
durant la seva elaboració. Pel contrari, en el món subterrani predomina la imatge mística de cripta i caverna, on l’espai de les galeries és tortuós i el temps s’atura. Similar a
la vinya, l’entramat de galeries des les caves creix com una malla d’arrels des del tronc.
L’arquitectura engloba el principi i el final d’un procés d’elaboració natural, el concepte
poètic de la terra que alberga la “vida i el renaixement”.
Els visitants accedeixen a les caves subterrànies des del gran Celler a través d’uns estrets arcs de mig punt, des d’on arrenca el nucli d’empinades escales que comuniquen
amb els diferents nivells. 50 vagonetes elèctriques disponibles faciliten el recorregut
dels visitants per les galeries.
En el centre de l’entramat de les caves, existeix un recinte interessant, anomenat “sacristia” de dimensions reduïdes, i de llarg i difícil accés, reservat a conservar les ampolles en el record de totes les collites.
Aquest encreuat de túnels, i la idea de “viatge” i “peregrinació” cap al centre per la recerca d’aquest singular espai ocult “mysterium tremendum”, respon a la definició de laberint. Les galeries, “a través de les quals el transeünt és guiat per l’atzar, per sort o per
desgràcia, pot arribar al centre més o menys aviat, depenent d’infinites combinacions
en el recorregut”. El camí és llarg, fred, humit i d’altura; dèbils cursos d’aigua regalimen
per les parets, i poques fites o figures ajuden a descobrir el camí correcte. Aquesta
similitud entre les caves i la imatge de laberint ens obra un nou mon que convida a la
poètica sobre les sensacions de l’encantament, de recerca i conquesta del centre, i que
ens evadeixen de l’espai real i del temps, pròxim al món fictici dels somnis.

3.2.2. Pinell de Brai
Arquitectes: Cèsar Martinell i Brunet
Ubicació: C/ del Pilonet, 10. Pinell de Brai, Terra Alta, Tarragona
Estil: Modernista
Capacitat d’elaboració: Any: 1918-1922 (construcció i innauguració)
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4. L’HOTEL
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L’hotel
El concepte de viatge ha variat a mesura que la nostra societat ha anat adquirint, transformant i desprenent-se dels diferents valors culturals, econòmics i polítics. A la vella
dicotomia entre viatjar i fer turisme s’hi hauria d’afegir ara les noves formes de desplaçament, així, per exemple, les tradicionals i llargues estances curatives en balnearis
estan sent substituïdes per permanències més curtes de cap de setmana en hotels
que ofereixen una extensa llista de serveis i facilitats concentrades en dos o tres dies.
El client ja no disposa de tant temps per l’oci i la oferta hotelera possibilita obtenir una
estada intensa.
El mercat de l’oci s’amplia cada vegada més en una societat que disposa de major
poder adquisitiu però també de menys temps per gaudir en mig d’una jungla d’ofertes,
que també s’extén a la gama de les divereses propostes dels hotels. Ja no és l’individu
el que s’adapta al mercat, sinó que és el propi mercat, a través de fòrmules màgiques
de màrqueting, el que investiga per oferir el producte al client abans que aquest sàpiga
el que realment vol.
Avui en dia, el fet de viatjar ja no és patrimoni exclusiu de classes socials o professionals privilegiades o obligades a fer-ho, sinó que s’ha socialitzat i expandit. És també,
una altra manera de utilitzar el temps lliure, ha canviat l’origen del seu ús, i conseqüentment, també el que a un hotel se li exigeix; abans era un lloc on repostar, ara fins i tot
a alguns establiments se’ls hi demana que l’estancia també sigui una experiència en
si mateixa, i inclús en alguns casos que suposi a més, un viatge interior, no només
físic. L’hoste busca l’hotel que s’adeqüi a la seva personalitat; no només és una qüestió monetaria, sinó d’experimentar sensacions de diferent índole; estètica, estímul dels
sentits, cura física i psíquica, viatge en el temps a una època mitificada, la sensació de
sentir-se exclusiu de certs ambients selectes i altres múltiples possibilitats.

1. Vestíbul-bany-passadís-dormitori

4.1. La unitat d’allotjament (variacions)
L’increment de la mobilitat, entre altres factors, ha fet que el tipus hoteler s’hagi especialitzat més que no ho estava i que hagi sofert algunes variacions en la distribució de
les peces.
Les plantes baixes d’aquest tipus d’edificis han reduït la vigilància i s’han obert al carrer,
eliminant l’especialització espacial existent entre la zona de bar, menjador, salons i el
vestíbul d’entrada. Aquesta flexibilitat i integració espacial han generat alguns canvis
en el mòdul d’habitació d’hotel.

Neufert

Si les dimensions continuen respectant els estàndards clàssics (entre 3 i 4,5m d’ample
i 6 i 8m de llarg), la relació entre els elements de l’habitació tendeix a trencar l’estructura
clàssica de vestíbul, bany al passadís i dormitori.

2. Posició armari (vestíbul o dormitori)

La distribució per les zones funcionals compartimentades, en la qual varia la posició
de l’armari (al vestíbul o al dormitori), és encara vàlida i present en la majoria dels hotels, encara que, hi ha una tendència a replantejar les relacions entre les peces per tal
d’aconseguir una integració més gran i una lectura unitària de l’espai de l’habitació.
El bany és la peça que ha sofert més modificacions. Pot mantenir l’accés des del vestíbul i la seva estructura compacta i obrir-se al dormitori amb mampares més o menys
transparents que no arriben al sostre. Pot tractar els seus elements (lavabo, banyera,
vàter) com mòduls independents amb diferents graus d’obertura cap a la resta d’habitació, segons la seva compatibilitat (mantenint sempre el vàter com a peça tancada) i
buscar una relació més directa amb el dormitori.

Ian Simpson Architects

Hotel Citadines, Barcelona.
Esteve Bonell, Fernando Tavora

3. Posició bany i divisions (mampares)

Monasterio de Santa Maria, Bouro.
Aldo Rossi

Eduardo Souto de Moura

Monasterio de Santa Maria, Bouro.
Josep Antoni Coderch

Eduardo Souto de Moura

Pousada de Santa Marinha da Costa.
Guimaraes, Fernando Tavora

Alfredo Arribas

4. Bany parcialment a façana.

3. Relació dormitori-bany més directa.
Caràcter més obert del bany o vestíbul
integrat al dormitori.
Lavabo, banyera i vàter esdevenen mòduls independents

Albons Calm Hotel, Albons, RGR.

Rafael Moneo

Juli Capella

Jean Nouvell

Steven Holl

Steven Holl

4. Bany totalment a façana.

Hotel Chic and Basic, Barcelona.
Xavier Claramunt

Steven Holl

Hotel Camper, Barcelona.
El bany, fins i tot pot arribar a situar-se en façana, sense interferir amb la il·luminació
natural del dormitori, o bé ocupar la totalitat de la façana i obrir-se a l’espai de maneres
diferents (repectant sempre l’autonomia del vàter) per garantir la relació amb l’exterior
del dormitori.
La posició del bany a la façana implica, en bona part dels casos, la desaparició del vestíbul, una peça que igualment tendeix a ser eliminada o bé a integrar-se al dormitori
gràcies al caràcter més obert del bany.
Al seu torn, l’armari, una peça històricament vinculada al vestíbul o al dormitori, s’ha anat
fent cada cop més petit i ha anat variant la posició que ocupa, fins al punt d’arribar a ser
tractat com un moble sobre rodes que podem col·locar on volguem.

Hotel Camper, Barcelona.

Stefano Cortellaro
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4.3. Requeriments normatius dels hotels
A. Reglament d’establiments d’allotjament turístic.
Requisits tècnics mínims dels establiments hotelers:
Hotel i Hotel Apartament
1. ACCÉS HOTEL
1.1. Entrada:
- Usuaris
- Personal de servei
1.2. Vestíbuls:
2

- Recepció hotel, consergeria i guardaroba (sup: >10 m )
1.3. Ascensors i muntacàrregues: hotels de 5*
- 2 ascensors / 2 plantes.
- 1 muntacàrregues / 2 plantes.
1.4. Amplada passadíssos:
- a > 1,20m. En hotels de 5*: a = 1,75m
1.5. Amplada mínima escala:
- Usuaris: 1,40m
- Servei: 1,10m

2. ZONA USUARIS
2.1. Unitats d’allotjament
- Il·luminació i ventilació directa exterior o pati.
- Altura portes > 2,03m.
- Dimensions habitacions
2

- Habitació individual: 10 m
2
- Habitació doble: 17 m
2
- Suite junior: 29 m
2
- Saló: 12 m
- Altura mínima del sostre: 2,70m
2
- Unitats amb terrassa: 4 m
- Llits dobles: 1,90x1,50m
- Llits individuals: 1,90x1m
2.2. Banys unitats allotjament
- Per cada unitat d’allotjament, 1 bany complet.
2
- Bany: 5 m
- Longitud banyera: 1,70m
- Bany amb ventilació directa o asistida (renovació aire).
- Aigua calenta sanitaria i aigua freda.
- Paviment amb sistema antilliscant.
2.3. Banys generals
- Ubicats en zones comunes. Diferenciar homes/dones.
- Normativa accessibilitat. Bany adaptat.
- Accés amb doble porta.

2.4. Menjadors i salons
2

- Superfície menjador > 25m
2
- Superfície saló > 20m
- Menjadors amb ventilació directa a l’exterior.
- Saló social.
- Bar cafeteria.
- Guardaroba.

3. SERVEIS
Dependències totalment separades destinades als treballadors de l’hotel.
3.1. Cuines
- Cuina.
- Càmbra frigorífica (carn/peix).
- Bodega.
- Despensa.
3.2. Oficis de plantes
- Dotats d’armaris o prestatges amb articles de neteja.
- A totes les plantes de l’edifici.
3.3. Dipòsit d’equipatge
- Local destinat a guardar els equipatges.
4. Zona de personal (vestuaris, banys, dormitoris)
- Vestuaris independents per homes i dones.
- Taquilles i bancs per deixar els objectes personals.
- Banys independents per homes i dones.
- Dormitoris pel personal que dormi a l’hotel
- Aforament < 8 pers / per habitació.
2
- Superfície mínima: 4 m per persona.
5. GARATGE
- Al mateix edifici o a una distància < 100m de l’accés.
- Hotel rural: aparcament exterior controlat.
- Nº places aparcament / Nº unitats allotjament: 50%
6. INSTAL·LACIONS I SERVEIS
6.1. Climatització, calefacció, refrigeració i aigua calenta
- Zones comunes i habitacions.
6.2. Instal·lació telefònica
- A totes les unitats d’allotjament i zones comunes.
6.3. Internet
- Zona wifi ordinadors.
- Fax.
- Wifi a les habitacions.
6.4. Recepció i cosergeria
- 24 hores/dia. Relació entre usuari i administració.
- Separació entre recepció i consergeria en hotels de 5*.
- Servei d’equipatge.
6.5. Servei de neteja
- 1 cop al dia.
6.6. Servei d’habitacions
- Sí. I en hotels de 5*, 24 hores al dia.
6.7. Servei de restauració
- Servei de bar.
- Servei de menjador.
- Esmorzar.
6.8. Servei de bugaderia
- Magatzem de roba neta
- Bugaderia, llenceria i planxa.
6.9. Serveis sanitaris
- Botiquin primres auxilis.
- Servei mèdic sanitari concertat.
6.10. Seguretat
- Instal·lacions contra incendis.
- Caixa forta en cada unitat d’allotjament.
- Servei de control i accés. Personal de seguretat.
- Alarma.
6.11. Manteniment - Servei 24 hores al dia.
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PERELADA - ALT EMPORDÀ

   

Ciutat: Peralada
Comarca: Alt Empordà (nord-est de Figueres)
Província: Girona (Catalunya)
Superfície: 43,61 km

2

Altitud: 32 msnm
Població: 1859 habitants (2014)
Densitat de població: 42,6 hab/km

•

2

EL MUNICIPI
La seva gran extensió fa que siguin molts els seus municipis limítrofs, per llevant
Pedret i Marzà i Pau; pel nord-est, Garriguella i Rabós; pel nord, Mollet de Peralada;
pel nord-est, Marassac; per ponent, Cabanes, pel sud-oest, Figueres i Vila-Sacra; i
pel sud, Fortià i Castelló d’Empúries.
La Vila de Peralada s’alça damunt d’un petit turó en el qual s’aprecia el seu caràcter històric i l’època esplendorosa que tingué des del segle X al XIII, essent el
comptat de Peralada el més important de tota la part nord del riu Fluvià. Fou un
petit poblat iberèric empordanès datat de l’any 500 a.C.
Un dels trets distintius del municipi són els seus nuclis històrics, ja que esdevenen
un punt d’interès indiscutible; la vila disposa d’un patrimoni arquitectònic i arqueològic excepcional que s’inicia a la prehistòria i culmina en la Baixa Edat Mitjana,
moment en el qual el comptat entra en crisi.

•

ACTIVITAT ECONÒMICA
El terme municipal es caracteritza per oferir quatre tipus d’activitats econòmiques:
la industrial, l’explotació agrícola i ramadera, els serveis turístics i la construcció.
La indústria de Peralada està centrada en un únic sector, el vitivinícola, mancant
activitats terciàries per professionals liberals, l’agricultura i la ramaderia es troben
en un clar retrocés, i els sectors de la construcció i del turisme són els que en
l’actualitat promouen l’activitat econòmica.
El turisme és una de les principals activitats econòmiques del municipi i es recolza en la qualitat dels nuclis, en la del medi i en la presència de dos equipaments
turístics de primer ordre: el casino i el Golf de Peralada.

•

MOBILITAT
L’Eix Pirinenc o N-260 uneix Ripoll, Olot, Figueres i tot el litoral empordanès. Les
principals vies de circulació ràpida són GIP-6042 que travessa el terme en direcció
nord-sud, venint de la N-260 o Eix Pirinenc; i la C-252, que connecta Vilabertran
amb Garriguella.

•

RELLEU
El municipi es situa a una cota mitjana de 32m sobre el nivell del mar.
Sòls amb una textura sorrenca llimosa, propis d’una plana al·luvial. La profunditat
dels sòls varia de 40 a 110cm, en funció de la cobertura vegetal i de l’erosió.

•

HIDROLOGIA
El terme municipal es troba ubicat dins la conca de la Muga. Aquesta recull les
aigües dels Pirineus més orientals. Trobem un gran nombre de rieres i torrents.
Dos afluents de la Muga: el Llobregat i el Manol.
La inundabilitat de certes àrees és l’element de més risc rellevant d’aquest paisatge, segons l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Predominen les aigües subterrànies. La inundabilitat potencial divideix el municipi en dos parts: una part alta
protegida i una de baixa de més risc.

•

CONDICIONS AMBIENTALS
El municipi està envoltat per diversos espais naturals: Parc Natural de Cap de
Creus, el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Aquesta situació li confereix una posició estratègica en relació a la connexió ecològica que recull el Pla Territorial Urbanístic de l’Empordà i que el POUM assumeix.

•

EL CLIMA EMPORDANÈS
La Tramuntana, vent de nord que arriba a bufar fins a 120 km/h, neteja l’aire i
assegura el bon estat sanitari de la vinya.
La direcció de les files a la vinya és nord sud per afavorir el pas de la tremuntana
entre els ceps i evitar que malmeti la collita. Hiverns suaus i estius calorosos.
Temperatura entre 14 i 16ºC. Plou uns 600 litres l’any, el vent que ens porta la pluja
acostuma a ser vent de l’est, vent de mar, el Llevant.
Terreny franc composat de 43% de sorra, 37% de llims fins i gruixuts i 20% d’argila.
Temperatura, insolació, pluviometria i tipus de sòl favorables per un bon desenvolupament vegetatiu dels ceps, òptim creixement dels fruits i per tant: vins de
qualitat.

•

COBERTURES VEGETALS
Alzinars (sector nord-est), sureres (sector nord), alberedes (a les vores dels rius),
vernedes, canyar (vores del riu), salzeda (marges del riu). Canyissar i bogar (vores
del riu).

•

PAISATGE
Predomina el paisatge agrícola. La forma del mosaic és singular, ja que trobem
una barreja d’elements on predomina l’agricultura en mig de peces forestals de
boscos densos o de ribera, a més de la varietat de cultius com vinyes, camps de
fruiters i d’oliveres, de cereals (blat i blat de moro).
Les parcel·les de dimensió més gran són pel cultiu de cereals i tenen una amplitud
visual major; i les de dimensió més petita tenen traces ortogonals i s’hi cultiva
vinya.
Algunes pantalles vegetals constituïdes per files de xiprers identifiquen el paisatge.

•

SISTEMA URBÀ
El pla especial del centre històric engloba el primer recinte emmurallat de Peralada, el de Vilanova de la Muga, el conjunt Castell-Casino, els jardins del Castell i la
Granja, deixant fora els creixements històrics d’extramurs.
Pla especial Cavas Ampurdán: (peça clau de dins el nucli que han de servir per
estructurar i ordenar la vila).
Classificació de Sòls no-urbanitzables: Reserva Natural, Reserva Forestal, Rural
tipus I, Rural tipus II, Indústria en el camp i Servituds i Protecció.
Es va facilitar la incorporació d’un ús nou en sòl no-urbanitzable identificat com
sòl Rural tipus I: s’amplia l’ús, per a determinades parcel·les, a indústries de 3a
categoria amb la finalitat de permetre el trasllat i l’ampliació d’una indústria vitivinícola ubicada en sòl urbà.
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REGISTRE DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE CATALUNYA (RPUC)

ELS MUNICIPIS I EL PEIN

E: 1 / 50.000

LLEGENDA

LÍMITS MUNICIPALS

XARXA PEIN

XARXA NATURA 2000

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ

EL TERRITORI

E: 1 / 50.000

LLEGENDA

LÍMITS MUNICIPALS

XARXA PEIN

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ

XARXA VIÀRIA

NUCLIS URBANS

ESPAIS OBERTS

53

EMPLAÇAMENT

Perelada és un municipi del nord-est de Catalunya, a la comarca de
l’Alt Empordà, alt nord-est de la serva capital, Figueres i pertany a l’àmbit de les Comarques Gironines.
El poble es troba a la confluència de dos rius: el Llobregat i el Merdans,
a una alçada de 32 m sobre el nivell del mar. El seu terme municipal
limita al nord amb Mollet de Peralada, Garriguella i Masarac; a l’est
amb Pedret i Marzà, al sud amb Castelló d’Empúries, Vilasacra i Fortià, i a l’oest amb Figueres, Vilabertran i Cabanes.
La parcel·la on es situa la intervenció es troba a Peralada, a l’entrada
del poble, abans d’arribar a l’emblemàtic Castell de Peralada.
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PUNTS D’INTERÈS

Segons la situació de la parcel·la on es farà l’actuació, podem comprovar que els elements que faran desplaçar a la gent de l’hotel seran
els punts d’interès que hi ha al poble, situats a la zona a l’interior de
les muralles.
El moviment del turisme es produirà seguint la ruta històrica de la
vila, on es poden descobrir els principals elements patrimonials i
personatges rellevants. Hi podem trobar el Portal del Comte, l’Eslgésia romànica de Santa Eulàlia, les muralles de Peralada, el portal del
Compte, l’eslgésia romànica de Santa Eulàlia, el Castell de Peralada,
l’església parroquial de Sant Martí, la Plaça Gran, la Plaça de Sant Domènec, el call jueu, el convent de Sant Bartomeu i Antic, la resclosa
del Comte, l’antic hospital i la casa de les bombes.
També hi trobem el claustre romànic de Sant Domènec del segle XII
i el museu de la vila. El museu del Castell de Peralada i el seu Castell
construït al segle XIV, el Parc del Castell, que conserva l’essència del
seu origen, dissenyat per l’arquitecte-paisatgista franco-belga François Devillers, el 1877, les Caves Castell de Peralada, i Vilanova de la
Muga, un petit municipi d’uns 250 habitants, a tocar del riu de la Muga
i que forma part dels Aiguamolls de l’Empordà, on destaca la seva
església romànica del segle XI.
Pel que fa a la intervenció, s’haurà de comprovar que tingui una bona
comunicació cap a aquests espais, sobretot amb transport públic.
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ALLOTJAMENT

Pel que fa a una part del programa del projecte, que correspondrà
al d’un hotel i un petit celler associat, es pot fer una mirada a la resta d’hotels de la Vila de Peralada per veure on es situen i quin nivell
ofereixen.
A més, s’ha de tenir en compte que no tots els usuaris del restaurant
podran quedar-se allotjats a l’hotel, de manera que és interessant saber a on podran ser destinats.
A la ciutat hi ha diferents categories d’allotjament i gairebé totes es
troben a la part interior de les muralles, on es troben els punts d’interès; tot i que també trobem alguenes masies o cases rurals a les afores. Les categories que podem trobar són hotels de 4* amb un total de
2 allotjaments d’aquestes característiques; 2 hotels de 3*, i 2 hotels
de 2*. També trobem ofertes d’allotjament de l’estil Bed and Breakfast
o Airbnb. La majoria dels allotjaments ofereixen una situació cèntrica.
Altres serveis que ofereixen són l’estil d’allotjament (modern, rural), la
gastronomia i la flexibilitat horària i d’emplaçament a les afores del
centre històric.
Respecte al programa d’actuació, l’hotel passarà a formar part
d’aquesta xarxa hotelera en un punt de la ciutat on aquesta oferta no
es contempla. És per això que es planteja un hotel associat o annexat
al Castell de Peralada, per poder allotjar aquells clients o visitants de
la bodega que ho desitgin, de manera que formarà part dels serveis
de la ciutat.
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VIES DE COMUNICACIÓ

La prinicpal via de comunicació és l’eix Pirinenc o (N-260) que uneix
Ripoll, Olot, Figueres i tot el litoral empordanès.
I les vies principals vies de circulació ràpida són la GIP-6042 que travessa el terme en direcció nord-sud, venint de la N-260 o Eix Pirinenc;
i la C-252, que connecta Vilabertran amb Garriguella.
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SISTEMA DE VERDS

La continuïtat del riu Llobregat pel seu pas per la vila implica la continuïtat dels sistemes d’espais verds relatius al seu pas o derivats al
seu curs natural. Les vores del riu tenen la seva pròpia vegetació, la
vegetació de rivera. Forma una senefa característica que va resseguint el curs del riu. Els bocos de rivera tenen una gran diversitat de
flora i fauna.
Els elements que deriven del seu pas com són els parcs, les hortes
o els camins que hi tenen relació són el més important, ja que beneficien la ciutat i els seus habitants tant pel clima, el paisatge i la
vegetació.
Predomina el paisatge agrícola. La forma del mosaic és singular, ja
que trobem una barreja d’elements on predomina l’agricultura en mig
de peces forestals de boscos densos o de ribera, a més de la varietat
de cultius com vinyes, camps de fruiters i d’oliveres, de cereals (blat
i blat de moro).
Les parcel·les de dimensió més gran són pel cultiu de cereals i tenen
una amplitud visual major; i les de dimensió més petita tenen traces
ortogonals i s’hi cultiva vinya.
Algunes pantalles vegetals constituïdes per files de xiprers identifiquen el paisatge.
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ESTAT ACTUAL - Fotografies aèries (I)

ÀMBIT ACTUACIÓ

ÀMBIT ACTUACIÓ

ÀMBIT ACTUACIÓ
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ESTAT ACTUAL - Fotografia aèria (II)

ÀMBIT ACTUACIÓ
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ESTAT ACTUAL - Preexistències
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ESTAT ACTUAL -Relació Castell de Peralada - Granja del Castell

Històricament l’edifici es va construir per esdevenir un annex al castell
de Peralada. Era la granja del Castell, on s’hi allotjava el servei, a més,
hi residia tot el bestiar: cavalls, com vaques, gallines, etc.
Degut a la seva proximitat amb els jardins del castell i la seva connexió a través d’un pont del mateix estil arquitectònic que la resta
de l’edifici, és interessant posar en valor aquest conjunt arquitectònic
abandonat per intentar recuperar la idea inicial del projecte d’Adolfo
Florensa, però portada als nostres temps.

Vinya

Allotjament hoteler

Celler per visitants

Bodega de criança

Castell de Peralada
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CASTELL DE PERALADA - Granja del Castell
Tres generacions

Nét del fundador de la bodega, Javier Suqué Mateu lidera Caves Castell de Peralada
des de finals dels anys 80. Gran amant dels vins i de l’Empordà, Javier Suqué va creure
cegament en les possibilitats que aquesta terra oferia per l’elaboració de vins d’alta
expressió, mediterranis, moderns, elegants, amb personalitat... Per tal d’aprofitar-les,
ell i el seu pare, Arturo Suqué, president de la companyia, no van dubtar en adquirir les
millors vinyes de l’Empordà i realitzar importants inversions en investigació i desenvolupament.

MIGUEL MATEU I PLA (1898-1972)
Miguel Mateu Pla fou una personalitat singular. El seu pare, Damián Mateu, cofundador
dels automòbils Hispano-Suiza, fou qui l’inicià en el món empresarial. Però Don Miguel
va desenvolupar a més una vocació política que el duria a ser Alcalde de Barcelona i
Ambaixador d’Espanya a París.
Totes aquestes activitats el feren coincidir al llarg de la seva vida amb innombrables
personatges públics de talla internacional, tant de l’esfera política com cultural.
Precisament en el món de l’art i la cultura va destacar de forma extraordinària Miguel
Mateu. La seva admirable sensibilitat envers les manifestacions artístiques de la més
diversa índole el va convertir, sent encara molt jove, en un dels majors col·leccionistes del seu temps. El 1923 va comprar el conjunt monumental de Castell Peralada,
compost per l’impressionant castell, que pertenyia als comtes de Peralada i un antic
convent carmelita annex.
A partir d’aquest moment, Don Miguel va fer de Peralada el seu particular centre d’art,
reunint allí les seves col·leccions de vidre, pintura, ceràmica, etc. D’aquesta manera, al
llarg dels anys va donar forma al Museu del Castell, que avui obre les seves portes al
públic.

ARTURO SUQUÉ
Arturo Suqué va agafar les regnes de Castell Peralada després de la mort del seu sogre
Miguel Mateu el 1972. Avui segueix presidint la companyia, tot i que el dia a dia del
celler el dirigeix el seu fill Javier.
Durant aquests decennis, Arturo Suqué ha liderat una profunda transformació, basada
en una obsessió per la qualitat, amb un objectiu fonamental: col·locar Castell Peralada
entre els cellers més prestigiosos del país.
Fidels a l’amor que Miguel Mateu sentia per la cultura, Arturo Suqué i la seva esposa
Carmen Mateu iniciaren el Festival del Castell de Peralada, un esdeveniment cultural
reconegut internacionalment.

JAVIER SUQUÉ
Quan el meu avi, Miguel Mateu Pla, va adquirir el Castell de Peralada, va decidir revitalitzar la tradició vinícola de l’Empordà.
A Peralada, aquesta tradició es remunta al segle XIV, tal com testimonien diversos documents desats a la biblioteca del Castell, quan els frares carmelites del Convent del
Carme produïen vi per abastir tota la regió.
Avui en dia, Castell Peralada s’ha consolidat entre els cellers de major qualitat, carisma
i tradició del nostre país i ha permès que l’Empordà, la regió vinícola més antiga de la
Península Ibèrica, hagi experimentat un espectacular ressorgiment.
La meva família i jo estem molt orgullosos dels vins i caves que presentem. És una
gamma equilibrada i completa, capaç de satisfer les més estrictes exigències actuals.
Aquests vins i caves neixen d’un gran esforç en diversos fronts. Per una banda, s’han
plantat i adquirit vinyes, seleccionant les millors finques de la comarca. Per una altra,
s’ha format un equip d’enòlegs de gran prestigi.

D.O. CAVA
Aquest vi escumós elaborat amb el mètode tradicional s’ha creat la seva pròpia identitat al llarg de les dècades gràcies a factors com l’ús de raïm autòcton o el clima temperat de la seva zona de cultiu.
La seva personalitat ha marcat un èxit que ha dut a que en l’actualitat el Cava es vengui
a més de 120 països de tot el món. El terme Cava prové de la paraula utilitzada per
designar les coves on s’elabora tradicionalment.

•

HISTÒRIA

L’origen del Cava ve associat a l’esplendor de la viticultura catalana de mitjans del s. XIX
i a la notorietat assolida per Champagne a finals del s. XVIII.
Els estudis de microbiologia de Louis Pasteur aplicats al vi van suposar el control de
la segona fermentació natural a ampolla, i el descobriment del suro va permetre evitar
la pèrdua de les bombolles produïdes al vi. Així va néixer el mètode tradicional d’elaboració.
En aquest segle XIX, diverses famílies de Sant Sadurní d’Anoia inicien la investigació
d’aquesta nova tècnica d’elaboració aplicada als cultius de la zona. Fruit dels seus estudis i assajos, vinculats al prestigiós Institut Agrícola Català Sant Isidre, aposten per les
varietats autòctones de raïm blanc. Neix així el Cava, amb una peculiar identitat pròpia
i diferent de qualsevol altre vi escumós de qualitat.
El anys 20, el Cava es consolida al mercat espanyol, assolint el seu gran creixement
els 60 i la seva consolidació internacional els 80. Avui és un dels sectors vitivinícoles
més dinàmics i pròspers amb una producció que supera els 200 milions d’ampolles a
l’any i que arriben a consumidors de tot el món. Avui en dia, el Cava es ven a més de
120 països.

•

ZONA DE PRODUCCIÓ
La comarca vitivinícola del Penedès, 40 quilòmetres al sud de Barcelona, concentra més del 95% de la producció total.
Les característiques particulars del Cava neixen en aquesta zona històrica tradicional a la qual ens referim en parlar de les condicions clàssiques de viticultura i
producció.
No obstant, també s’elabora Cava a les altres regions catalanes (Girona, Lleida
i Tarragona), així com en alguns municipis de les Comunitats Autònomes de La
Rioja, Aragó, Navarra, País Basc, València i Extremadura. En total, 159 municipis i
al voltant de 32.000 hectàrees de vinya.

•

SÒL I CLIMA
La zona tradicional del Penedès és de sòls molt variats degut a la diversitat geològica i orogràfica. El cultiu de la vinya se situa a la zona central, allunyada del litoral
marítim mediterrani i protegida per les muntanyes de Montserrat.
Els sòls són calcaris, amb terres de tipus mitjà permeables a l’aigua.
El clima és el típic mediterrani, lluminós i assolellat, d’hiverns suaus i estius no
excessivament calorosos.
Tot plegat, juntament amb una moderada pluviometria que es reparteix durant tot
l’any, produeix un microclima òptim per al cultiu de la vinya i la maduració del raïm.

•

VARIETATS
Les varietats de raïm blanc considerades principals són: Macabeu, Xarel·lo i Parellada, i juntament amb elles, la Chardonnay i la Subirat Parent o la Malvasia riojana
i dues varietats de raïm negre: Garnatxa Tinta i Monastrell. Només per a l’elaboració de caves rosats s’autoritzen dues altres varietats negres: Pinot Noir i Trepat.
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4.2.3. El castell
•

UN EMBLEMA PER L’EMPORDÀ
Amb uns orígens que es remunten a l’Edat Mitjana, la impressionant monumentalitat del Castell Perelada és una de les imatges més emblemàtiques de l’Empordà.
El reflex al llarg de les seves dues grans torres emmerlades són l’emblema dels
vins i caves del nostre celler.

•

UNA VILA NOBLE
Peralada s’alça al centre de la planúria de l’Empordà, just al costat de la Figueres
de Dalí. Es tracta, sens dubte, d’una de les viles de caire més noble de la zona.
No en va fou durant tres segles el centre d’un comtat, Comitatus Petralatensis,
el primer titular del qual fou Francesc Jofre de Rocabertí i de Pacs, Vescomte de
Rocabertí.

•

UN CONJUNT MONUMENTAL
Després de ser destruït pel foc el primer castell dels Rocabertí l’any 1285, el segle
XIV aquests van manar construir, fora de les muralles, una segona fortalesa que
avui es troba rodejada per un esplendorós jardí.
El Castell Peralada s’alça al costat d’una bonica església gòtica dedicada a la
Verge del Carme i un convent carmelita que compta amb un dels pocs claustres
d’aquest estil existents a Catalunya

•

UN RENAIXEMENT VITIVINÍCOLA
El 1923, el conjunt monumental del Castell Perelada fou adquirit per Miguel Mateu
Pla, i una de les seves majors ilElusions fou revitalitzar la tradició enològica de la
zona.
A l’Empordà, la regió vitivinícola més antiga de la Península Ibèrica, el cultiu de la
vinya era conegut ja cinc segles abans de Jesucrist, quan els antics grecs recalaren a l’abrigat golf de Roses per establir-s’hi i fundar-hi la colònia d’Empúries.

•

700 ANYS ELABORANT VI
En el cas concret del Castell Perelada, l’elaboració de vi és una activitat amb un
orígens que es remunten, com a mínim, al segle XIV, tal i com ho testimonien
diversos documents i pergamins de l’època que es conserven a la biblioteca del
castell. Fou llavors quan els monjos carmelites van construir els cellers del convent, on elaboraven vi per al Comtat de Peralada a partir del raïm procedent de les
importants vinyes de la zona.
Aquests cellers segueixen avui en funcionament, ja que encara s’hi elabora el
Cava Gran Claustre.

•

UN CASTELL-MUSEU
Gran amant de l’art i la cultura, Miguel Mateu Pla va instal·lar al castell les seves
col·leccions d’escultures (principalment medievals i renaixentistes), retaules, tapissos, mobles, pintures, monedes, objectes de vidre, ceràmiques, etc., totes elles
peces d’un valor inestimable.
A més, va ampliar la biblioteca del convent, que en l’actualitat conté uns 80.000
volums, entre els quals destaquen còdexs miniats, manuscrits gòtics, més de 200
incunables, cròniques i altres joies bibliogràfiques.

•

EL MUSEU DEL VI
El convent acull també un Museu del Vi, on es conserven els estris del primitiu
celler i un conjunt de 750 peces de gran curiositat històrica, testimonis reals de
la lenta evolució d’aquesta indústria a través dels segles, des de l’Antiguitat fins
als nostres dies.
A la sala principal del museu, rodejada de bótes centenàries, se celebren habitualment cates i col·loquis sobre temes vitivinícoles.

El celler

•

HISTÒRIA
L’elaboració de vi a Peralada està documentada ja des de l’Edat Mitjana, tal com
ho testimonien diversos documents i pergamins de l’època que es conserven a la
biblioteca.
Quan Miguel Mateu va comprar aquest conjunt monumental el 1923, un dels seus
principals objectius fou la revitalització d’aquesta tradició vitivinícola, una tradició
que avui és més viva que mai i que ha incorporat la més moderna tecnologia
per tal d’elaborar uns vins que treuen el màxim partit dels matisos dels sòls i les
vinyes de l’Empordà.
La comarca vitivinícola del Penedès, 40 quilòmetres al sud de Barcelona, concentra més del 95% de la producció total.

•

EL VI COM A ART
La concepció del vi com a art és una idea que Castell Peralada té molt en compte.
Les polítiques expansives dutes a terme al llarg dels anys en forma d’inversions
de millora i ampliació de la capacitat productiva sempre han estat supeditades al
respecte d’un procés productiu tradicional que garanteix uns nivells de qualitat
excel·lents.

•

L’ÈXIT DEL CAVA ROSAT
Ja des de la seva fundació, Castell Peralada ha vist sempre reconeguda la seva
aposta per la qualitat a través de la gran acceptació que tenen els seus vins a
nivell internacional.
Els anys 60, l’èxit al Regne Unit del llavors anomenat “Champagne Rosat de Castell Peralada, fou la causa per la qual els productors d’escumosos de la regió francesa de Champagne van recórrer davant dels tribunals per obtenir l’exclusiva en
l’ús del nom de la seva denominació. I ho van aconseguir, per la qual cosa les altres regions van haver de buscar denominacions alternatives. En el cas espanyol,
això va donar lloc al naixement de la D.O. Cava.
En qualsevol cas, lluny de perjudicar a Castell Peralada, el conflicte va suposar una
beneficiosa publicitat gratuïta per al celler.

•

UN CELLER EMPORDANÈS
Com és natural, els interessos de Castell Peralada es van centrar des dels seus
principis en la D.O. Empordà.
És en aquesta àrea vitivinícola on el celler ha anant procedint regularment a l’adquisició de noves vinyes i a la plantació selectiva de diferents varietats de raïm,
basant-se sempre en la investigació duta a terme per un expert equip d’enòlegs.

•

UN CELLER AL COR DEL PAÍS DEL CAVA
La compra el 1979 d’un celler a Vilafranca del Penedès, centre neuràlgic de la
Denominació d’Origen, va permetre a Castell Peralada ampliar la seva capacitat
de producció i situar-se entre els principals elaboradors de cava.

•

COLLITA D’ÈXITS
Al llarg dels anys, els vins de Perelada han estat mereixedors de multitud de premis en concursos nacionals i internacionals. En aquest sentit, les tres medalles
d’or i dues de bronze conquerides a la V Sélection Mondiale des Vins, Alcool et Liqueurs de París el 1967 van marcar un dels moments clau de la història del celler.
Però ha estat els últims anys quan els vins de Perelada s’han situat entre els més
premiats d’Espanya gràcies a les medalles guanyades en certàmens com el Concurso Internacional de Vinos Bacchus, La Nariz de Oro, Vinalies Internationales,
Challenge International du Vin, Concours Mondial de Bruxelles, International Wine
& Spirit Competition, Decanter World Wine Awards i Mundus Vini.

•

EN BANQUETS HISTÒRICS
Al llarg de les dècades, els vins de Castell Peralada han tingut l’honor de ser seleccionats per a banquets oficials d’indubtable rellevància històrica, com el de la
coronació de S.M. el Rei Joan Carles I, el de la boda dels Prínceps d’Astúries o els
de les visites dels presidents d’Estats Units Dwight Eisenhower, Richard Nixon i
Gerald Ford.
Reproduïm aquí la carta amb la qual Dwight Eisenhower agraïa des de la Casa
Blanca a Miguel Mateu l’obsequi d’alguns dels millors vins de Castell Peralada
en commemoració de la primera visita oficial a Espanya d’un president d’Estats
Units.
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VINYES
•

ENTRE EL MEDITERRÀNI I ELS PIRINEUS
Els factors naturals potencien un entorn favorable per a l’obtenció dels singulars
vins de l’Empordà. La proximitat del Mediterrani i dels Pirineus origina una climatologia de contrastos molt acusats, caracteritzada per una alta insolació, baixa
pluviometria i freqüents vents forts del nord (la tramuntana). Per una altra banda,
els hiverns són suaus i els estius calorosos, però moderats per l’acció de la brisa
del mar.
És de gran importància la heterogeneïtat de terrenys que presenta la D.O. Empordà, degut al seu emplaçament entre muntanyes i valls. Sòls d’argila i pissarra, de
naturalesa granítica, que permeten l’elaboració de vins de molts matisos.
En una àrea reduïda de terreny, l’Empordà concentra una varietat de sòls que es
dóna en molt pocs llocs del món. Vessants de pissarra, valls de sorra. Sediments
d’origen fluvial, terres riques en llims i argiles, sòls de grava...
Terres que han vist com diverses civilitzacions cultivaven l’art del vi. Aquesta heterogeneïtat de les terres on creixen les seves vinyes permet a Peralada obtenir un
raïm amb una amplíssima gamma de matisos.

FINCA PONT DE MOLINS
38 hectàrees de terreny pla, arenós i amb lleuger contingut de llims. Els ceps tenen una edat d’entre 15 i 20 anys.
Els vins que procedeixen d’aquesta finca destaquen per l’elegància dels seus tanins.

FINCA MALVEÏNA
Malgrat la seva joventut, la finca Malaveïna ha deixat de ser una promesa per
convertir-se en una realitat. Aquesta vinya ja ha donat com a resultat vins de gran
personalitat, com el negre d’èxit que duu el seu nom: el Peralada Finca Malaveïna.
Situada a la localitat de Garriguella, es tracta d’un terreny de 19 hectàrees de vessants d’argila vermellosa, amb presència de còdols, que afavoreixen el drenatge.

FINCA LA GARRIGA

41 hectàrees de terreny pla, llim argilós, amb sorres i grava, i de pH neutre.
A Finca La Garriga hi ha els ceps més vell de Peralada: Garnatxa i Samsó de més
de 50 anys d’edat.
També aquí es localitza la nostra parcel·la d’assaig, una hectàrea on comprovem
l’adaptació a l’Empordà de diferents varietats experimentals i portaempelts.

FINCA GARBET

La joia de la corona. El bressol del prestigiós vi Finca Garbet. 12 hectàrees a les
ribes del Mediterrani, al nord del Cap de Creus, en terreny muntanyós de composició pissarrosa, que obliga al cultiu en terrasses.
El mar reforça la seva insolació en reflectir la llum solar, actuant a més com a
regulador tèrmic.
El vent, la famosa Tramuntana, exerceix un control natural de les plagues i permet
reduir al mínim indispensable l’ús dels fitosanitaris.

FINCA ESPOLLA

Una finca de 21 hectàrees situada als estreps dels Pirineus, al nord de Peralada.
Es tracta d’un sòl pissarrós i àcid cultivat a una densitat alta de 6.200 ceps per
hectàrea, per reduir el vigor i la producció de raïm i aconseguir així vins d’alta qualitat i gran personalitat.
L’objectiu és que d’aquesta finca surtin vins de molt alta qualitat i amb una gran
personalitat.
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RECORREGUT HISTÒRIC - Projecte Adolfo Florensa

Planta general

Vista aèria del conjunt

LA GRANJA DEL CASTELL

La Granja del Castell és un edifici catalogat que fou projectat el 1941 per Adolfo Florensa, catedràtic de l’Escola de Barcelona, arquitecte municipal de la ciutat comptal i
restaurador del Castell de Peralada.
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RECORREGUT HISTÒRIC - Projecte Adolfo Florensa - Plantes, alçats i seccions
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ESTAT ACTUAL - Accessos principals
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ESTAT ACTUAL - Planejament vigent sobre la parcel·la i topografia

85

ESTAT ACTUAL - Informació cadastral de la finca
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PLA ESPECIAL - CAVES CASTELL PERALADA

•

ANTECEDENTS

La finca està conformada per l’addició de cinc parcel·les (151, 157, 162, 161 i 160) a
al finca on està emplaçat l’edifici de la Granja del Castell de Peralada, les quals hi són
adjacents.
La seva forma és irregular i s’estén en la direcció nord-est sud-oest. Queda envoltada
pel carrer principal d’accés al poble per la banda nord-est, un altre carrer que separa
la finca dels terrenys del Castell per la banda nord-oest i un camí pel sud-oest. El límit
sud-est separa altres finques.
La finca té una topografia de pendents suaus en direcció nord-est sud-oest, combinats
amb forts salts entre les parcel·les. Les parcel·les 151 i 157 ocupen un espai allargat en
direcció nord-oest sud-est i es situen a uns 10 metres per sota del nivell de la parcel·la
de la Granja i amb un pendent del 4% com a màxim en la part més accentuada. La unió
entre elles es produeix pel mur de contenció que conforma el pati que envolten els
volums de la Granja i s’estén més enllà cap a la banda sud limitant amb finques veïnes.
La parcel·la 162, 161 i la Granja són pràcticament planes.
La Granja està formada per un conjunt edificatori agrícola, que consta de diferents
volums de dos plantes com a màxim disposats al voltant d’un pati en tres costats, al
quart costat té un mur de contenció. La seva disposició emfatitza els dos eixos dels
que parteix la configuració d’aquest espai. El conjunt es troba a 200 metres al sud del
Castell de Peralada i fou projectat per l’arquitecte Adolf Florensa, catedràtic de l’Escola
de Barcelona, arquitecte d’aquesta ciutat i restaurador de gran part del nucli antic de la
mateixa així com del mateix Castell de Peralada.
Es troben altres construccions annexes a la principal situades al seu voltant per la part
exterior sense massa interès arquitectònic i amb la funció de serveis. També es troba
una àmplia àrea ocupada per dipòsits d’elaboració de vi a l’aire lliure.
La superfície total de la finca, amb l’extensió de totes les parcel·les, és d’aproximada2
ment 66.977 m . Aquesta superfície es correspon amb l’àmbit d’actuació del present
Pla Especial.
La parcel·la on s’ubica la Granja està qualificada en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Peralada com a zona no-urbanitzable, rural de protecció agrícola
subzona hebaci, clau RA-B. A l’annex normatiu del POUM es troba la fitxa amb les prescripcions que ha de complir aquest Pla Especial. Fins a la redacció d’aquest Pla Especial, s’aplicarà allò establert al POUM.

•

EQUIP REDACTOR

RCR Aranda Pigem Vilalta, arquitectes.

•

OBJECTIUS DEL PLA

Els objectius del Pla Especial són, per una banda, facilitar els instruments legals per tal
de poder garantir la conservació i dur a terme la rehabilitació de l’edifici de la Granja del
Castell de Peralada, amb la funció principal de regular l’aspecte exterior de l’edificació
dictant normes de protecció, ús i millora. Per l’altra, establir les normatives necessàries
per a la regulació de l’edificació que ha d’acollir els nous usos de la finca, incloent-hi
la instal·lació vitivinícola, i serveis d’hostaleria. Aquesta normativa ha de ser protector
amb l’entorn paisatgístic i el medi ambient.

•

MARC FÍSIC

La finca conformada per la Granja del Castell de Peralada i les finques adherides 151,
157, 162, 161 i 160, àmbit d’actuació del present Pla, es troben situades a l’extrem sud
de casc urbà de Peralada. Té un pendent en la direcció nord-est sud-oest, que davalla
cap al riu Llobregat. La part baixa de la finca, parcel•les 151 i 157, al sud-oest, pertany
a la conca de sedimentació de la llera del riu. La Granja domina les visuals dels camps
de conreu que s’estenen al voltant del riu, els quals reben la qualificació de sòl no-urbanitzable de protecció hidrològica i paisatgística.
Per la banda nord-est la parcel·la 162 es troba limitada per la carretera d’accés principal
a Peralada, amb un entorn d’escàs interès paisatgístic. Al sud-est, limitant a les parcel·les 161 i 160, s’estenen camps de conreu, en sòl rural tipus II. Per la banda nord-oest
trobem els jardins del Castell de Peralada, d’especial interès com a patrimoni cultural
i urbà

•

PLANEJAMENT VIGENT

El POUM, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada és l’instrument urbanístic
que regeix tot el municipi.
L’entorn rural i el paisatge de la plana sobre el conjunt de la Granja ve configurat per la
llera del riu Llobregat, zona d’especial interès, i protegida pel seu gran valor. Descobrir
els components dels paisatge visual és molt important en un Pla d’aquestes característiques, el Pla ha de recollir l’interès de protegir i emfatitzar la relació del conjunt original existent de l’arquitecte Florensa, amb el marc de la plana empordanesa. Descobrir
aquesta relació i quins són els elements fonamentals que l’identifiquen, és indispensable per tal que les actuacions que s’han dut o es puguin dur a terme en aquest àmbit
no tendeixin a trencar-la, sinó que, al contrari, la mantinguin i la reforcin. Així, el mirador
privilegiat que és el pati de la Granja s’ha de veure respectat en futures intervencions
de la finca, tal i com recull el present Pla. A més, en aquestes intervencions s’hi hauran
d’incloure tant com sigui possible, espècies vegetals autòctones de la zona, per tal
d’emmarcar-les en el paisatge existent.
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A-1. ESTAT ACTUAL
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A-1. ESTAT ACTUAL - Planta Baixa
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A-1. ESTAT ACTUAL - Planta Primera
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A-1. ESTAT ACTUAL - Alçats (I)
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A-1. ESTAT ACTUAL - Alçats (II)
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A-1. ESTAT ACTUAL - Alçats (III)
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A-1. ESTAT ACTUAL - Alçats (IV)
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A-1. ESTAT ACTUAL - Fotografies (I)
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A-1. ESTAT ACTUAL - Fotografies (II)
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Estratègia territorial

La proposta incorporarà un nou celler de manera que es pugui incloure dins la xarxa d’enoturisme de l’Empordà. La intenció del projecte és
fer un petit celler que pugui arribar a una producció petita però d’alta
qualitat.
Actualment els vins i caves de Peralada ja tenen una gran seu, amb la
gran nau embotelladora del centre del poble. Per tant el projecte, en
aquest sentit es planteja com un petit annex que aporti un grau de qualitat en el producte final consolidant els vins més selectes en aquest
petit celler. A més, aquest celler estarà associat a un hotel i un restaurant ubicats en l’antic edifici de la Granja del Castell. D’aquesta manera
es planteja un conjunt arquitectònic format per l’obra nova del celler i la
rehabilitació de l’antic edifici d’Adolfo Florensa.
Part del programa s’ubicarà en les construccions existents de l’edifici
històric (hotel i restaurant), i altres seran de nova construcció (celler).
A més, s'incorporarà el conjunt arquitectònic a les rutes del vi de la
Denominació d'Origen Empordà, per tal d’esdevenir una nova fita dins
d'aquest recorregut d'enoturisme del territori empordanès.
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Preexistències i enderrocs
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Implantació i fases
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Fase 1. La vinya

DADES: PLANTACIÓ DE LA VINYA
Els dos factors que influeixen de manera més significativa en el
desenvolupametn de la vinya són el clima i el sòl.
En aquest cas ens trobem a la zona de l’Alt Empordà, dins la Denominació d’Origen.
Tipus de sòl:
C1: Terraprim del ventall al·luvial pliocè de Peralada. Sorrenc, pobre
en matèria orgànica i de naturalesa al·luvial, ja que ens trobem a la
plana empordanesa.
Font: Unitats de Paisatge de Catalunya:
El tret climàtic més característic que afecta els conreus és el fort
vent del nord anomenat Tramuntana, que bufa amb ratxes que sovint
superen els 120 km per hora i que té uns efectes molt beneficiosos
pel bon estat sanitari de la vinya.
Orientació dels ceps: nord-sud
2
Superfície total de plantació: 16.835 m
Densitat de plantació: < 3.200 ceps/Ha
Pluviometria: 600 litres/any
Temperatura mitjana anual: 15-16ºC
Sistema de reg: s’aplicaran uns 5-10 litres per cep uns 15-20 dies
després de la plantació.

Nº de ceps: 2899 ceps
Distància de serparació etre fileres: 2.80m
Distància de separació entre el ceps: 1.40m
Amplada passos perimetrals maquinària: 5m
Tipus de raïm plantat: garnatxa negra, carinyena o samsó, garnatxa
blanca i roja (tradicionals); ull de llebre, Cabernet Souvignon, Merlot i
Syrah (nous).

Varietats de raïm plantat:
Garnatxa negra:
Garnatxa blanca:
Merlot:		

1235 ceps
1313 ceps
351 ceps

Emparrat de la vinya:
Subjecció dels ceps amb una subestructura de
fusta i cables d’acer.
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Fase 2. L’hotel i el celler - Programa
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Fase 2. L’hotel i el celler - Funcionament
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ - Fase 2. Hotel

RECEPCIÓ

HABITACIONS

HALL

RESTAURANT

CUINA

ESQUEMA GENERAL DEL FUNCIONAMENT DE L’HOTEL “LA GRANJA DEL CASTELL”

zona
emmagatzematge
aliments

zona
preparació
aliments

zona cocció
plats calents

zona emplatat
calents

residus

zona emplatat
freds

sortida de
plats a taula

recol·locació
plats

rentat
plats bruts

entrada de
plats bruts

ESQUEMA GENERAL DEL FUNCIONAMENT D’UNA CUINA D’UN HOTEL
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A-2. ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ. Fase 2 - El celler
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A-3. PROPOSTA
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A-3. PROPOSTA - Implantació

La Granja del Castell és el primer edifici monumental que es pot observar quan s’arriba a Peralada per la carretera Nacional-260. Amb
aquesta proposta es vol aconseguir que sigui una nova fita de benvinguda al poble, prèvia al Castell (l’atractiu turístic més important).
La proposta funcionarà com un annex al Castell de Peralada, aprofitant que el conjunt està connectat amb els seus jardins a través d’un
petit pont simbòlic porxat (d’utilitat i interès sobretot durant el Festival Internacional de Música que s’hi celebra cada estiu).
Recupera el conjunt monumental històric de l’arquitecte Adolfo Florensa, rehabilitant l’interior de l’edifici històric.
Aconsegueix una excel•lent orientació de les habitacions, aprofitant
visuals cap a la zona sud-oest (llera del riu) i cap al nord-est (plantació
de vinya).
Garanteix el bon funcionament del recinte, tant pel que fa a la dinàmica interna dels treballadors i les instal·lacions, com per a la lliure
circulació dels usuaris.
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A-3. PROPOSTA - Descripció del projecte - Planta coberta

S’arriba al cos principal de l’hotel, a través d’un conreu ordenat de vinya en direcció nord-sud, idònia per al seu desenvolupament,
Es disposa de dos accessos principals: el central, per als usuaris de
l’establiment, i el lateral, per a la maquinària que treballa a la vinya.
Des de l’eix central es pot anar caminant fins a l’entrada de l’hotel o, si
s’arriba amb vehicle propi, cal prendre un petit desviament a l’esquerre, fins a la zona d’aparcament enjardinada, creada entre l’obra nova
del celler i l’edifici històric d’Adolfo Florensa.
Per garantir el bon funcionament de la plantació de vinya es dissenya
un cercle perimetral pel qual la maquinària pot circular sense problemes.
En planta coberta el projecte intenta crear un conjunt unitari, format
per l’edifici històric, l’obra nova de l’hotel i l’obra nova del celler.
Després de fer una reinterpretació del mòdul estructural de l’edifici
històric, es decideix treballar amb una retícula de 2,50x2,50m, que
compondrà tot el conjunt, ampliant-se a doble o triple mòdul segons
les necessitats de cada espai.
L’accés a l’hotel està definit per una petita plaça prèvia, emmarcada
pels dos edificis de planta baixa, abans destinats a garatges de la
granja. A través d’una passarel•la s’arriba a un porxo, que marca l’accés al vestíbul de l’hotel.
Aquest volum central és el generador del projecte. Concentra les
zones comunes i funciona com una galeria en planta baixa, donant
accés als diversos sectors de l’establiment. També funciona com una
ròtula d’unió entre la vinya i el pati interior. D’aquesta manera l’usuari
pot accedir al hall i descobrir el pati posterior a través d’un porxo, gràcies a la continuïtat visual.
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A-3. PROPOSTA - Descripció del projecte - Planta baixa

Per tal de donar valor a les dues façanes més característiques de l’edifici, s’allibera d’obstacles l’espai que s’hi associa directament. Ambdues donen al pati interior, i la seva composició arquitectònica a partir
d’arcs fa que l’edifici tingui una presència imponent, de preservació
obligada i indiscutible.
S’organitzen tres sectors a la planta baixa de l’hotel: 1. El volum central d’obra nova, en forma de galeria distribuïdora (hall, porxo, saló,
cafeteria, circulacions verticals i serveis); 2. L’ala sud-est rehabilitada
(restaurant, cuina, servei i instal•lacions diverses); 3. L’ala nord-oest
rehabilitada (habitacions dúplex, on s’hi accedeix des de la façana
principal de l’edifici, i dos apartaments aïllats que tenen un petit accés independent amb aparcament, ja que poden funcionar de forma
independent de la resta).
Pel que fa al celler, funciona com una barra amb un volum central de
major altura, que simbolitza la torre de l’edifici històric, i que esdevindrà l’accés per als visitants.
El celler té un doble ús: industrial, per aconseguir un bon vi, i turístic,
per oferir visites guiades, degustació, compra de vi, allotjament als
usuaris que arribin al conjunt.
La peculiaritat de l’edifici és que es troba parcialment soterrat, ja que
per aconseguir un producte de qualitat es necessiten les condicions
higrotèrmiques idònies. A més, en tenir desnivell, s’aprofita la gravetat
per tal de reduir la despesa energètica requerida per la maquinària. I
el procés de vinificació s’agilitza: no seran necessàries les bombes
de pressió.
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A-3. PROPOSTA - Descripció del projecte - Planta primera

A la planta primera de l’hotel s’hi accedeix a través dels nuclis de circulació verticals, situats estratègicament entre l’edifici d’obra nova i
l’edifici històric. D’aquesta manera s’aconsegueix connectar els dos
edificis, tant en planta baixa com en planta primera.
A la part superior del volum central s’hi troba un gran passadís-galeria, emmarcat per una banda amb una terrassa comunitària que
permet gaudir de l’espai exterior a un nivell superior amb vistes a la
vinya i, per l’altra, serveix d’accés a les vuit habitacions suite, totes
amb terrasseta associada.
S’accedeix a l’ala sud-est a través d’un espai de mediació entre el volum central i l’edifici històric en la qual, a través d’un passadís amb
llum natural, descobrim un sota cobert amb diverses encavallades
de fusta vista, que permet accedir a un total de 4 habitacions dobles.
El servei, que ha de garantir el bon funcionament de l’establiment,
s’allotja a l’ala sud de l’edifici històric. En aquest sector també s’hi ubiquen les escales d’emergència, que utilitzarà el servei en condicions
normals, i un muntacàrregues per al transport de la roba, des de les
habitacions de la planta primera a la bugaderia de planta baixa.
El celler, per la seva banda, es connecta des de la planta baixa amb
l’edifici històric i s’aprofita la planta primera com un lloc elevat des del
qual poder fer una bon tast de vins, en una sala especial destinada a
aquest fi. Des d’aquest punt també es pot arribar a la torre a través
d’una escala, per poder gaudir d’una panoràmica del conjunt des del
punt més elevat de l’edifici.
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A-3. PROPOSTA - Descripció del projecte - Planta sota rasant

Es pot accedir a la planta soterrada del celler de dues maneres, degut
al seu doble funcionament intern.
Per una costat hi ha l’accés del raïm, que després de netejar-lo, haver-ne extret la rapa i haver-lo premsat, cau per una trapa a la planta
soterrani, on té lloc el procés de fermentació en tines d’acer inoxidable. La planta soterrani funciona com una roda: el raïm fermenta en
les tines d’acer, passa els controls de qualitat realitzats des del laboratori per l’enòleg principal, i llavors el líquid fermentat s’introdueix a les
barriques de fusta, on reposarà durant un llarg període de temps en la
bodega de criança en bóta. Si seguim endavant trobem la bodega de
criança en ampolla, associada al tren d’embotellat i etiquetatge, per
finalment procedir a la distribució del producte.
El celler funciona per gravetat. S’ha aprofitat la topografia del terreny
per contribuir al procés d’elaboració del vi i proporcionar les condicions laborals òptimes. D’aquesta manera es redueix tant la demanda
energètica de l’edifici com l’impacte en el paisatge. Podríem dir que
és una estratègia ambiental passiva, ja que així s’aprofiten al màxim
les propietats tèrmiques del terreny, per tal de regular la temperatura
de l’interior.
S’ha previst una cambra d’instal·lacions per garantir el correcte funcionament del conjunt.
Just al davant del celler hi ha un petit edifici soterrat, que serà la zona
destinada a l’aparcament de la maquinària de la vinya i dels vehicles
dels treballadors. També s’hi localitza un petit espai de descans, amb
una saleta, una cuina i uns serveis.
Els vistants podran accedir a la planta soterrada a través d’un ascensor o unes escales i a través d’un passadís interior podran observar
tot el procés.
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A-3. PROPOSTA - Superfícies - Planta baixa hotel
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A-3. PROPOSTA - Superfícies - Planta baixa celler
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A-3. PROPOSTA - Superfícies - Planta primera hotel
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A-3. PROPOSTA - Superfícies - Planta primera celler

147

A-3. PROPOSTA - Superfícies - Planta sota rasant celler
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A-3. PROPOSTA - Alçats (I)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (II)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (III)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (IV)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (V)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (VI)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (VII)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (VIII)
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A-3. PROPOSTA - Alçats (IX)
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A-4. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
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A-4. DEFINICIÓ DEL PROJECTE - CONSTRUCCIÓ

Per desenvolupar aquest apartat, es farà concretaran unes seccions tipus que
comprenguin els casos més conflictius i es realitzaran els seus corresponents
detalls constructius. Amb aquest desenvolupament s’entendrà la unitat constructiva amb la que es realitza el projecte en els seus diferents programes. Cal
dir que s’han realitzat els detalls constructius de la zona d’hotel, ja que l’edifici del
celler funciona amb el mateix sistema constructiu.

REHABILITACIÓ:
L’edifici històric és un conjunt formalment simètric format per 2 volums independents en forma de casetes amb coberta a dues aigües, dos volums rectangulars
amb uns pilars i uns arcs en façana que són molt singulars, dues casetes adossades a aquests volums que conformen els garatges, i un edifici perpendicular de
forma rectangular que està partit en dos per la gran i magestuosa torre central.

Les carpinteries de fusta existents que actualment es troben deteriorades es
substituiran per finestres amb carpinteria d’alumini amb tall de pont tèrmic, deixant a la vista el singular brancal ceràmic de les obertures existent. Per formar
l’ampit s’utilitzarà una peça ceràmica per tal de mantenir la mateixa lògica de
materials i textures.

Aquest gran conjunt arquitectònic dissenyat per l’arquitecte Adolfo Florensa l’any
1941, comparteix el mateix sistema constructiu, basat a partir de murs de mamposteria de 40cm de gruix encarregats de suportar l’estructura horitzontal de bigues i cairats de fusta encastades als respectius murs de càrrega. La coberta a
dos aigües, està suportada per una encavallada de fusta molt singular que en la
rehabilitació es deixarà a la vista.

Són característics els pilars ceràmics de la façana sud units per arcs (amb peces
ceràmiques col·locades a sardinell) i voltes de creueria.
En l’edifici, sobretot destaca la gran torre-mirador de 3 plantes que dóna el tret
simbòlic a l’edifici. Aquesta està suportada per un total de 16 pilars ceràmics de
40x40cm i 9 voltes de creueria.

Actualment la coberta no està impermeabiitzada ni aïllada tèrmicament, això implicarà la substitució d’alguns elements per tal que sigui completament estanca
a les inclemències climàtiques. Com que l’edifici estava destinat a un ús agrícola,
no havia de complir cap requisit a nivell de confort intern de l’edifici. De tal manera, que per convertir-lo en un hotel, s’hauran de fer les actuacions convenients
per tal d’aconseguir que compleixi amb la normativa vigent dels allotjaments de
tipus hoteler.
En les cares interiors dels murs de mamposteria es realitzarà un trasdossat conformat per aïllament tèrmic i un envà ceràmic amb acabat enguixat.

OBRA NOVA:
Dins el programa de projecte d’obra nova hi ha dos elements difrenciats, l’hotel
i el celler, però físicament formen part del mateix conjunt. És essencial que la
intervenció es dugui a terme amb un sistema constructiu unitari, que permeti el
bon desenvolupament dels dos programes.
L’estructura general de la intervenció d’obra nova es basa en una retícula de pilars
de formigó armat. S’ha fet una reinterpretació del mòdul estructural de l’edifici
històric d’Adolfo Florensa. D’aquesta manera es proposa una retícula de 2,63m.
A partir d’aquesta base, aquesta retícula s’incrementa el doble o el triple en funció del programa. Per exemple, en l’hotel la retícula passa a ser de doble mòdul
(5,10m) en la seva façana principal, però en el celler passarà a ser de triple mòdul
(7,20m).
Pel que fa a la planta baixa de l’hotel on hi trobem els espais comuns, un paviment de rajola ceràmica sobre una solera de formigó armat, un forjat unidireccional de biguetes autoportants i revoltons ceràmics vists, combinats amb
una estructura vertical de pilars de formigó armat i jàsseres planes, conformen
l’interior. La planta baixa es concep com un sol espai, com una galeria diàfana, en
la qual les divisions entre les sales es produeix mitjançant elements verticals, en
forma de moble, que no arriben al forjat intermig.
Les instal·lacions passaran pels falsos sostres corresponents sobre la zona de
passadís i es composarà l’espai interior combinant l’estructura vista del forjat,
amb diversos punts amb fals sostre de cartró guix.

Sobre el forjat de planta primera hi trobem les habitacions suite de l’hotel, un
total de 8, separades per un doble envà de 15cm amb aïllament tèrmic i acústic.
En el forjat de planta primera també s’utilitza un unidireccional de biguetes autoportants i revoltons ceràmics vists, per tal de donar caràcter als espais interiors
de les habitacions, ja que l’element repetitiu de la bigueta vist en perspectiva
dóna sensació de profunditat.
Aquesta zona de l’edifici es troba sota una coberta plana invertida no transitable
de graves, col·locada sobre el forjat unidireccional.
L’edifici del celler funciona de la mateixa manera en planta baixa i coberta amb
forjats unidireccionals de biguetes autoportants amb revoltons ceràmics vists,
però en planta sota rasant ja no s’apostarà per una estructura vista sinó que els
revoltons seran plans i es disposarà fals sostre en els punts on sigui necessari,
degut a que aquest edifici respon a unes necessitats totalment diferents a les de
l’hotel, ja que predomina l’activitat industrial de tractament del raïm i elaboració
de vi.
Finalment, l’espai que conforma la zona dels treballadors, separada de l’edifici
del celler, funciona com un element enterrat, integrat al paiasatge i a l’entorn
immediat amb l’estructura de jàsseres i pilars de formigó armat i amb una coberta enjardinada amb claraboies en alguns punts per aconseguir llum natural i
la ventilació necessaria.
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Rehabilitació - Detall 2
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Rehabilitació - Detall 3
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Rehabilitació - Detall 4
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Rehabilitació - Detall 5
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Obra nova hotel - Detall 6
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Obra nova hotel - Detall 7
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Obra nova hotel - Detall 8
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Obra nova hotel - Detall 9
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A-4. CONSTRUCCIÓ - Obra nova hotel - Façana

La façana és l’element que dóna continuïtat visual a tot el conjunt.
Està formada per una subestructura metàl·lica en forma d’esquelet
superposat a l’estructura de formigó armat que es subjecta mecànicament de forjat a forjat.
Aquesta subestructura està perforada per subjectar uns elements de
cable d’acer i corda que conformaran una segona pell de l’edifici, que
farà que s’aconsegueixi un joc d’ombres molt interessant i el fet d’emmarcar el paisatge en alguns punts de l’edifici, tals com les terrasses.
En les zones on apareixen terrasses aquests elements metàl·lics es
converteixen en barana amb un element intermig en forma de passamà del mateix material que la subestructura.
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A-5. DEFINICIÓ DEL PROJECTE - ESTRUCTURA

Es desenvolupa l’estructura després de la decisió prèvia de reinterpretació del
mòdul estructural de l’edifici existent. De tal manera que es treballarà amb una
estructura conformada per pilars i jàsseres de formigó armat, amb uns forjats
unidireccionals de biguetes autoportants i revoltons ceràmics vists. S’hauran de
tenir en compte aspectes importants com la protecció contra incendis.

Després de definir la materialitat del projecte, i tenir clar el funcionament del sistema constructiu es procedeix a definir en detall el sistema estructural.

El forjat de la planta baixa és una solera de formigó armat de 20cm de gruix.

La senzillesa que té el projecte a nivell geomètric permet disposar d’un element
estructural comú.

Per la seva banda, l’edifici del celler queda parcialment soterrat de tal manera
que s’utilitzaran murs de contenció de terres, sota una sabata correguda, amb el
corresponent drenatge. Els murs d’aquesta planta soterrada són de formigó vist
encofrat amb sistema d’enllatat de fusta.

El projecte en conjunt és un tot que conforma un gran element continu i ortogonal que treballa en dos eixos molt clars i que es retranqueja en punts estratègics
on el programa varia. L’element central que conforma l’hotel intenta lligar els dos
braços de l’edifici existent. D’aquesta manera s’utilitza un element estructural
capaç de conformar un espai diàfan que albergui els espais comuns en planta
baixa i les habitacions en planta primera. Aquest sistema és el formigó armat in
situ. Un material unitari que lliga formalment totes les peces que es relacionen
amb l’edifici antic.
Per la fonamentació corresponent a l’hotel s’utilitzen sabates aïllades arriostrades entre elles per tal de repartir les càrregues dels pilars de la planta baixa i
planta primera.

Els forjats, solucionats amb el sistema tradicional unidreccional de biguetes prefabricades autoportants i revoltons ceràmics vists a tota la intervenció menys a
la planta soterrani del celler.
El forjat de la zona dels treballadors del celler haurà de suportar una coberta
enjardinada de tal manera que s’aconseguirà una integració d’aquesta part de
l’edifici amb el paisatge.
L’estructura funciona com un element contenidor de programa.
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A-5. ESTRUCTURA - HOTEL - Fonamentació
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A-5. ESTRUCTURA - HOTEL - Planta baixa: solera i fossat d’ascensor

199

A-5. ESTRUCTURA - HOTEL - Planta baixa i planta primera: forjat
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A-5. ESTRUCTURA - HOTEL - Pòrtic tipus - Càlcul estructural
1. OBJECTIU
Es proposa un edifici d’ús residencial públic (hotel) en una ciutat catalana sense risc de
sísmic, amb una estructura amb pilars de formigó armat i forjats continus de biguetes
de formigó pretesat. Les jàsseres són planes de formigó armat.
La coberta es invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització, aïllament tèrmic i acabat amb grava de protecció.
Els tancaments laterals estan resolts amb parets de fàbrica de maó al igual que els
envans.
Aquestes característiques ens serviran per aprendre a fer el càlcul d’accions de l’estructura proposada. Per això el primer que farem es calcular les diferents forces que hi actuen en la nostra estructura i introduir-la al SAP, en el nostre cas el programa utilitzat ha
estat el SAP 2000 versió 18.
A partir d’aquí hem calculat el predimensionament i el càlcul d’esforços del pòrtic H (el
més desfavorable). Hem dimensionat les jàsseres per tal de que complís les necessitats
amb l’ajuda del SAP.
Els objectius finals del treball són els següents:
•
•

Càlcul d’accions
Predimensionament

•

Càlcul d’esforços

2. DADES GENERALS DE L’EDIFICI (HOTEL OBRA NOVA)
•

SITUACIÓ:
Peralada. Ciutat catalana sense risc sísmic.

•

ÚS:

•

FORJATS:
Continus de biguetes de formigó pretesat (unidireccional amb revoltons
ceràmics)

•

ESTRUCTURA VERTICAL:
Pilars de formigó armat (40x30cm) + 10cm d’aïllament cara interior.

•

ESTRUCTURA HORITZONTAL:
Jàsseres planes de formigó armat

•

COBERTA:
Invertida no transitable: Formigó cel·lular per a formació de pendents, impermeabilització, aïllament tèrmic i acabat amb grava de protecció.

•

TANCAMENTS LATERALS:
Parets de fàbrica de maó.

•

ENVANS:
De maó de 15 i de 7cm.

Residencial públic (hotel)

3. DEFINICIÓ DE LES CÀRREGUES
Determinar els estats de càrregues per els diferents forjats i pilars de l’estructura.
Per fer-ho utilitzarem el CTE DB-SE-AE, Document Bàsic de Seguretat Estructural d’Accions en l’Edificació del Codi Tècnic de l’Edificació.
ACCIONS PERMANENTS (G)
Pes Propi 			
Càrregues permanents		

Simplificació de les àrees i distàncies representatives bàsiques:

ACCIONS VARIABLES (Q)
Sobrecàrrega d’ús
Vent
Neu

Aquest esquema bàsic intenta representar la simplificació de les àrees i la representació
de distàncies representatives bàsiques mitjançant unes coordenades per la simplificació alhora de efectuar els càlculs i la repartició de les càrregues. Les barres negres
representen les línies de bigues on es repartiran les diferents càrregues. L’enumeració
de les barres ens servirà per realitzar el càlcul.

3.1 - G: PES PROPI
•

Forjat unidireccional continu de biguetes de formigó pretesat.

Es tindrà en compte els elements estructurals, tancaments, envans, cel rasos, revestiments, etc. Per calcular el pes propi del forjat trobem la taula C.5 de l’annex C. Promptuari de pesos i coeficients de fregament intern del CTE DB-SE-AE.
Pel forjat unidireccional format per biguetes de formigó pretesat.
Per tal d’incloure el pes propi de les biguetes el nostre criteri per tal d’estar al costat de
2
2
la seguretat serà agafar com a valor final agafarem 4.5 kN/m en comptes de 4 kN/m .

2

BARRES

Q (kN/m )

LONGITUD (m)

CÀLCUL

Q lineal kN/m

A

4,5

5,06/2

4,5 · (5,06/2)

11,39

B

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

C

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

D

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

E

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

F

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

G

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

H

4,5

5,06

4,5 · 5,06

22,77

I

4,5

5,06/2

4,5 · (5,06/2)

11,39

En la següent taula podem veure el valor de la càrrega lineal del pes propi.

Aquests valors els aplicarem igual per a la planta primera com a la planta coberta.
•

Coberta invertida no transitable

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització,
aïllament tèrmic i acabat amb grava.
A la taula C.5 “Peso propio de elementos constructivos” a l’annex C Promptuari de
pesos i coeficients de fregament intern del CTE DB-SE-AE.

2

El pes propi de la coberta serà de 2,5 kN/m .
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2

BARRES

Q (kN/m )

LONGITUD (m)

CÀLCUL

Q lineal kN/m

A

2,5

5,06/2

2,5 · (5,06/2)

6,33

B

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

C

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

D

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

E

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

F

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

G

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

H

2,5

5,06

2,5 · 5,06

12,66

En la següent taula podem veure el valor de la càrrega lineal del pes propi de la coberta.

I

2,5

5,06/2

2,5 · (5,06/2)

6,33

* Únicament actua a les barres de la planta coberta.

3.2 - G: CÀRREGUES PERMANENTS

A partir de la taula C.3 de l’annex C Promptuari de pesos i coeficients de fregament
intern del CTE DB-SE-AE podem determinar el valor de les càrregues permanents de
l’edifici.
•

Envans
Segons el CTE-DB-AE, en general, en hotels només caldrà considerar com pes propi
2
d’envans una càrrega de 1.0 KN per cada m de superfície construïda.
2

Pel pes propi dels envans agafarem el valor que ens aconsella el CTE: 1 kN/m .
Doble envà de 15cm de gruix + aïllament tèrmic i pas d’instal·lacions (10cm). Gruix total
= 40cm
2
(0.15 x 2 x 3.5) x 15 = 16 kN/m
•

Cel ras
Ja que el cel ras de l’hotel només el trobem a la cuina i als banys, l’obviarem en el
conjunt de l’establiment. Es proposa una estructura on quedin a la vista les biguetes
pretesades de formigó i els revoltons ceràmics i només es col·locarà cel ras en els punts
necessaris per temes d’instal·lacions.

•

2

BARRES

Q (kN/m )

LONGITUD (m)

CÀLCUL

Q lineal kN/m

A

2,1

5,06/2

2,1 · (5,06/2)

5,31

B

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

C

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

D

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

E

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

F

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

G

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

H

2,1

5,06

2,1 · 5,06

10,63

I

2,1

5,06/2

2,1 · (5,06/2)

5,31

Paviment
Al tractar-se d’un hotel, es col·loca un paviment de terratzo (rajoles hidràuliques).
A la taula C.3 “Peso por unidad de superfície de elementos de pavimentacion” de l’annex
C; trobem els següents materials i elements.
Agafarem “Baldosa hidráulica o cerámica de 0.07m de espesor total”. Per tant, tindrem
2
un pes propi de 1,10 kN/m .

Total envà + paviment: El sumatori del pes propi dels envans, i el paviment serà el valor
total de les càrregues permanents (sense tenir en compte jàsseres ni pilars ni la càrrega
2
2
2
de la façana): 1,0 kN/m + 1,1 kN/m = 2,1 kN/m
2

2

2

BIGA 1 i 2 (habitacions): 16KN/m + 1,1 kN/m = 17,1 kN/m
2
2
2
BIGA 3 (passadís):
1,0 KN/m + 1,1 kN/m = 2,1 kN/m
* No trobem la mateixa càrrega en totes les barres de l’estructura. Aquesta dependrà
de l’àrea de forjat que hagi de suportar. A la següent taula veiem la variació de les càrregues en totes les barres de l’estructura. A l’últim forjat, al formar part de la coberta no
ho tindrem en compte.

•

Doble envà de 15cm
Maó Perforat: Es tracta de parets de maó ceràmic perforat enguixat a les dues cares.
De la “Taula C.1. Peso específico aparente de materiales de construcción” agafem el
pes específic del maó ceràmic perforat.
Càlcul: Gruix del maó ceràmic perforat (15cm) · Pes específic del material · 2 elements
3
2
--> (0,15m · 15KN/m · 2) = 4,50 kN/m
El valor obtingut el multipliquem per l’altura (3,50m).
2
(4,50 kN/m ) · 3,50m = 15,75 KN/m
Aquest valor, que és el la càrrega permanent dels envans dobles l’arrodonirem a 16
KN/m.

•

Façana
Elements façana: Arrebossat + Maó perforat + aïllament tèrmic + càmera d’aire + envà
de 7 + enguixat.
- Arrebossat: De la “taula C.4. Peso per unidad de superfície de tabiques”. Agafem el
pes específic del revestiment de guix (guarnecido y enlucido de yeso), que en aquest cas
és 0.15 i el multiplicarem pel seu gruix, que en aquest cas és 1, ja que té un gruix de 1cm,
i per 2 perquè és un enguixat a doble cara.

Gruix de l’arrebossat (1cm de gruix que l’obviem, ja que hem d’estar del costat de la
3
2
seguretat) · Pes específic material (0,15KN/m ) = 0,15 KN/m
- Maó Perforat: Es tracta de parets de maó ceràmic perforat enguixat a les dues cares.
De la “Taula C.1. Peso específico aparente de materiales de construcción” agafem el
pes específic del maó ceràmic perforat.
Gruix del maó ceràmic perforat (15cm) • Pes específic del material --> (0,15m · 15kN/
2

3

m ) = 2,25 KN/m

- Maó ceràmic foradat: Es tracta de parets de maó ceràmic foradat enguixat a les dues
cares. De la “Taula C.1. Peso específico aparente de materiales de construcción” agafem el pes específic del maó ceràmic foradat.
3

Gruix del maó ceràmic perforat (7cm) · Pes específic del material --> (0,07m · 12kN/m )
2
= 0,84 KN/m

- L’aïllament tèrmic: té un gruix de 4cm. De la “Taula C.2. Peso por unidad de superfície
de elementos de cobertura” agafem el pes específic de l’aïllament tèrmic de llana de
roca o fibra de vidre.
2

Per tant, per cada 10 mm d’espessor tenim un pes propi de 0,02 kN/m . Com que tenim
2
4 cm de gruix, equivaldrà a un pes específic total de 0,08 kN/m . Això vol dir que haurem
de multiplicar el: Gruix de l’aïllament tèrmic (4cm de gruix que l’obviem, ja que hem d’es2
2
tar del costat de la seguretat) · Pes específic del material --> (0,08kN/m ) = 0,08 KN/m
Enguixat: De la “taula C.4. Peso per unidad de superfície de tabiques”.Agafem el pes
específic del revestiment de guix (guarnecido y enlucido de yeso), que en aquest cas és
0.15 i el multiplicarem pel seu gruix, que en aquest cas és 1, ja que té un gruix de 1cm, i
per 2 perquè és un enguixat a doble cara.
Gruix del guix (1cm de gruix que l’obviem, ja que hem d’estar del costat de la seguretat)
2
2
· Pes específic material -> 0,15kN/m = 0,15 KN/m
El valors obtinguts els sumem i els multipliquem per l’altura (2,70m). En el cas de la
planta baixa no ho contemplarem ja que el pes del mur el suporta la solera.
2

2

2

2

2

(0,15 kN/m + 2.25 kN/m + 0,84 kN/m + 0,08 kN/m + 0,15 kN/m ) · 2,70m =
9,369 kN/m
Aquest valor l’aplicarem a les façanes.
•

Petos coberta de formigó armat

De la “taula C.1. Peso específico aparente de materiales de construcción”.Agafem el
pes específic del formigó normal (hormigón normal armado), que en aquest cas és 24
3
3
KN/m . En formigons armats es sumarà 1 KN/m pel pes específic aparent de l’armadura. Aquest peto l’haurem de collar a l’estructura per garantir una correcta interacció
entre els sistemes. Per tant el pes específic aparent total del peto de coberta serà de 24
3
3
3
kN/m més 1 KN/m , donant com a resultat els 25 KN/m .
3

2

Gruix del peto (20cm) · Pes específic material --> (0.2m · 25 kN/m ) = 5 kN/m
Aquest valor el multiplicarem per l’altura 0,4 m d’altura que considerem que té el peto
2
per assolir sense problemes els 40 cm necessaris. 0,40m · 5 kN/m = 2,0 kN/m
Aquest valor l’aplicarem a tot el perímetre de la planta coberta, sense tenir en compte
els voladís.
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3.3 - Q: ACCIONS VARIABLES
SOBRECÀRREGA D’ÚS
•

Coberta:
Per la simple utilització de l’edifici, aquest rep unes càrregues les quals també s’han
d’analitzar.
A la següent taula 3.1 “Valores característicos de las sobrecargas de uso” del CTE-DBSE-AE trobem la sobrecàrrega d’ús d’un edifici amb ús residencial A1.
2

La sobrecàrrega d’ús és 2,0 kN/m comptant-la com a càrrega uniforme. Aquesta càrre2
ga no valdrà per la planta coberta ja que és 1 kN/m com veiem marcat a la taula.
2

Hem de tenir en compte que aquesta última (1 kN/m de la coberta) no és concomitant
amb la sobrecàrrega de neu, això vol dir que mai actuaran alhora i tenen el mateix valor
(el veurem a continuació).
A les següents taules podem veure la càrrega lineal que hi actua a cada barra de l’estructura.

2

BARRES

Q (kN/m )

LONGITUD (m)

CÀLCUL

Q lineal kN/m

A

2

5,06/2

2 · (5,06/2)

5,06

B

2

5,06

2 · 5,06

10,12

C

2

5,06

2 · 5,06

10,12

D

2

5,06

2 · 5,06

10,12

E

2

5,06

2 · 5,06

10,12

F

2

5,06

2 · 5,06

10,12

G

2

5,06

2 · 5,06

10,12

H

2

5,06

2 · 5,06

10,12

I

2

5,06/2

2 · (5,06/2)

5,06

BARRES

Q (kN/m )

LONGITUD (m)

CÀLCUL

Q lineal kN/m

A

1

5,06/2

1 · (5,06/2)

2,53

B

1

5,06

1 · 5,06

5,06

C

1

5,06

1 · 5,06

5,06

D

1

5,06

1 · 5,06

5,06

E

1

5,06

1 · 5,06

5,06

F

1

5,06

1 · 5,06

5,06

G

1

5,06

1 · 5,06

5,06

H

1

5,06

1 · 5,06

5,06

I

1

5,06/2

1 · (5,06/2)

2,53

2

2

Al forjat de la planta primera la sobrecàrrega és de 2 kN/m .

El forjat de la coberta la sobrecàrrega és diferent a la resta de forjats, essent aquesta
2
d’1 KN/m . SOBRECÀRREGA DE LA NEU

•

Passadís:
La sobrecàrrega d’ús en el passadís serà:
2

2,53m · q (3 kN/m ) = 7,59 kN/m

SOBRECÀRREGA DE LA NEU
Com que aquesta sobrecàrrega no és concomitant amb el valor de la sobrecàrrega d’ús,
no calcularem la càrrega que actua en cada un dels nusos de la coberta. Per tant la
càrrega que actuaria en cas de neu coincideix amb la de sobrecàrrega d’ús.
Si no poséssim la sobrecàrrega d’ús, hauríem de utilitzar les següents taules per trobar
2
el valor de 1KN/m .
La sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal en capitals de província i ciutats autònomes el trobem a la taula 3.8 “Sobrecarga de nieve en capiteles de provincia y ciudades
autónomas”.
Com que només sabem que l’edifici es troba a Catalunya a menys de 1000 m d’altitud, el
CTE ens diu que: “En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en función
de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra”.

2

En l’annex E Taula E.2 “Sobrecarga de nieve en un terreno horitzontal (kN/m )” mirant
la Figura E.2 “Zona de clima invernal” veiem que estem a Zona 2 i trobem els valors se2
gons l’altitud. Amb aquestes dades em decidit que la sobrecàrrega de neu és 1 kN/m .

SOBRECÀRREGA DE VENT
Provocada pel vent en xocar amb l’edifici. Per simplificar-ho posarem càrregues puntuals a cada nus de la façana. Aquesta càrrega es composa per una de pressió (cp), i una
de succió (cs). El vent és una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat i
la regeix la següent formula:
qe = qb · ce · (cp + cs)
on,
qe = pressió estàtica
qb = pressió dinàmica del vent. A l’annex D trobem el valor corresponent segons l’emplaçament geogràfic.
Segons l’annex D.1.Pressió dinàmica, el punt número 4, ens diu que el valor de la velocitat del vent en cada localitat es pot obtenir del mapa de la figura D.1. El de la pressió
2
2
2
dinàmica és, respectivament, de 0,42 KN/m , 0,45 KN/m i 0,52 KN/m per les zones A,
B i C del mapa.
2

Per simplificar-ho, a tot el territori espanyol s’accepta un 0,5 kN/m . Nosaltres agafarem
2
qb= 0.52 kN/m de l’annex D.1, per ser fidels al CTE-DB-AE.
ce = coeficient d’exposició, variable amb l’altura. Aquest coeficient el trobem a la taula
3.3 “Valores del coeficiente d’exposicion ce” del CTE DB-SE-AE.

Com que no tenim el punt exacte de Catalunya agafarem el grau d’aspror de l’entorn
III “Zona rural llana o accidentada con algunos obstáctulos aislados, como árboles
o construcciones pequeñas”. Aquests valors els trobem a la Taula 3.4 “Valores del
coeficiente de exposición ce”.
En el nostre cas només utilitzarem els valors de 2,0 i 2,3, ja que l’altura de l’edifici queda
continguda entre els 6 i els 9 metres.
El coeficient d’exposició ce variarà amb la diferència d’altura. (altures a eix de forjat).
PLANTA

ALTURA

Ce

1

4

2,0

2

7.8

2,3

Cp = coeficient eòlic o de pressió. Aquest coeficient depèn de la forma i de la orientació.
Ho trobem a la taula 3.5 “Coeficiente eólico en edificios de pisos” i depèn de l’esveltesa
de l’edifici.
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VENT X (PLA YZ) - PÒRTIC H
El vent que afectarà en el pòrtic estudiat (Pòrtic H) serà el vent que xoca contra el pla
YZ, és a dir, el vent X:
L’esveltesa la trobem dividint l’altura entre la base. A partir d’aquí els valors canviaran
segons el pla que tinguem en compte. En el pla Y, i per tant que afecta al vent x serà:
Esveltesa y = h / b = 7,30 / 12 + 0,3 (12,3) = 0,58
Per al pla x (vent x) arrodonirem aquest valor a 0,75 per trobar els valors a la següent
taula:

NUS

Qb

Ce

cp+cs

S

Total kN

1

0,52

2,3

1,2

3,05 · 5,06

22,14

5

0,52

2,0

1,2

3,8 · 5,06

23,99

A partir de la taula podem agafar cp = 0,8 i cs = -0,4
La pressió qe i succió qs estàtica total actua en tota la superfície dels pòrtics externs. El
coeficient eòlic de pressió i de succió serà:
cp + cs = 0,8 + 0,4 = 1,2
En el pla Y el resultat serà: cp + cs = 1,2

VENT X (actua al pla YZ)
El següent dibuix representa la superfície que hi actua en cada nus. No totes les façanes
són iguals.
qe = qb · ce · (cp + cs)
on,
qb es segons l’emplaçament geogràfic per tant serà el mateix que en el pla x.
ce (coeficient d’exposició) hem dit que variarà amb la diferència d’altura. (altures a eix
de forjat) que també tindrem els mateixos valors que en el pla x.
cp + cs serà diferent que al pla x. Hem trobat el nou valor 1.

TAULA RESUM D’ACCIONS
Totes aquestes càrregues són les que hem introduït al SAP 2000:
Accions
permanents

Pes
propi

Càrregues
permanents

Accions
variables

Sobrecàrrega
d’ús

Sobrecàrrega
de vent

Forjat unidireccional

4,5 kN/m

2

Coberta plana invertida no transitable

2,5 kN/m

2

Envans

1 kN/m

Cel ras

-

Paviment

1,10 kN/m

Mur de façana

9,37 kN/m

Doble envà de 15cm

16 kN/m

Peto perimetral

2 kN/m

Ús coberta

-

Neu

-

Ús pis

2 kN/m

Ús passadís

7,59 kN/m

Vent X

Variable

2

2

2

3. COMBINACIONS D’ACCIONS

Al Document Bàsic de Seguretat Estructural del Codi Tècnic de l’Edificació CTE-DB-SE
trobem l’apartat 4 “Verificaciones basades en coeficientes parciales” que ens ajudarà
a definir les combinacions d’accions.

Es denominen estats límit aquelles situacions per les que, de ser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix algun dels requisits estructurals per les que ha sigut
concebut.
Trobem dos taules amb els coeficients de seguretat (ϒ) i de simultaneïtat que ens
ajuden a completar les diferents combinacions d’accions.
Aquests els trobem a les taules de l’apartat 4 anteriorment mencionat. Tabla 4.1 “Coeficientes parciales de Seguridad (ϒ) para las acciones” i Tabla 4.2 “Coeficientes de
simultaneidada”.

3.1. COMBINACIONS D’ESTATS LÍMITS ÚLTIMS (ELU)
Els Estats Límit Últims son els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja sigui perquè produeixen una posta fora del servei de l’edifici o el col·lapse total o parcial del
mateix.
Com Estats Límit Últims s’han de considerar els deguts a:
• Pèrdua de l’equilibri de l’edifici, o d’una part estructuralment independent, considerat
com un cos rígid.
• Fallada per deformació excessiva, transformació de l’estructura o de part d’ella en un
mecanisme, ruptura dels seus elements estructurals (inclosos els recolzaments i la fonamentació) o de les seves unions, o inestabilitat d’elements estructurals incloent els
originats per efectes que depenen del temps (corrosió, fatiga).
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:
ΣϒG,j · Gk,j + ϒP ·P + ϒQ,1 · Qk,1 + ΣϒQ,i · ψ0,i · Qk,i
Considerant l’actuació simultània de:
• Totes les accions permanents, en valor de càlcul (ϒG,j · Gk,j), incloent el pretensat (ϒP
·P);
• Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (ϒQ,1 · Qk,1), havent-se d’adoptar com
tal una rere altre successivament en diferents anàlisis;
• La resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació (ϒQ,i · ψ0,i · Qk,i)
En la taula de la franja esquerre veiem totes les possibles combinacions d’accions per
els Estats Límits Últims:
No agafarem totes les combinacions. Les que més ens interessen són la COMB 3 i la
COMB 7, les dues en en la direcció X i Y.
ELU_vX_Q:
ELU_vY_Q:

G 1,35 + SU 1,05 (1,5 * 0,7) + ventX 1,5
G 1,35 + SU 1,05 (1,5 * 0,7) + ventY 1,5
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3.2. COMBINACIONS D’ESTATS LÍMITS DE SERVEI (ELS)

Els Estats Límits de Servei són els que, al ser superats, afecten al confort i al benestar
dels usuaris o de terceres persones, al correcte funcionament de l’edifici o a l’aparença
de la construcció. Els Estats Límits de Servei poden ser reversibles i irreversibles. La
reversibilitat es refereix a la conseqüències que excedeixin els límits especificats com
admissibles, un cop desaparegudes les accions que les han produït.
Com Estats Límits de Servei han de considerar-se els relatius a:
• Les deformacions (fletxes, seients o desploms) que afecten a l’aparença de l’obra, al
confort dels usuaris.
• Les vibracions que causen una falta de confort de les persones, o que afecten a la
funcionalitat de l’obra.
• Els danys o el deteriorament que poden afectar desfavorablement a l’aparença a la
durabilitat o a la funcionalitat de l’obra.
Els efectes deguts a les accions de curta duració poden resultar irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat característica, a partir
de l’expressió:
ΣGk,j + P + Qk,1 + Σψ0,i · Qk,i

S’ha de considerar l’actuació simultània de:
•
•
•

Totes les accions permanents, en valor característic (Gk).
Una acció variable qualsevol, en valor característic (Qk), havent d’adoptar-se com a tal
una rere altre successivament en diferents anàlisis.
En la resta d’accions variables, en valor de combinació (Qk · ψ0).
En la taula anterior veiem totes les possibles combinacions d’accions per els Estats
Límits de Servei: No agafarem totes les combinacions. Les que més ens interessen són:
ELS_Aparent: G 1 + SU 0,3
ELS_Activa:

G 1 + SU 1

TAULA RESUM DE COMBINACIONS D’ACCIONS
Resum de les combinacions que utilitzarem en el programa SAP 2000:
COMBINACIONS

G (PP+Perm)

SU

V

N

ELU_ÚS

1,35

1,5

-

-

PP+Perm · 1,35 + Ús· 1,5

ELU_ÚS+X

1,35

1,5

1,5 · 0,6

-

PP+Perm · 1,35 + Ús· 1,5 + X · 1,5 · 0,6

ELU_ÚS-X

1,35

1,5

-(1,5 · 0,6)

-

PP+Perm · 1,35 + Ús· 1,5 - X · 1,5 · 0,6

ELU_+X

1,35

1,5

1,5

-

PP+Perm · 1,35 + Ús· 1,5 + X · 1,5

ELU_-X

1,35

1,5

-1,5

-

PP+Perm · 1,35 + Ús· 1,5 - X · 1,5

ENVOLVENT

Suma de totes

ELS característica

1

1

-

PP+Perm · 1 + Ús· 1

ELS quasi perm

1

0,3

-

PP+Perm · 1 + Ús· 0,3

4. CÀLCUL D’ESFORÇOS I COMPROVACIONS MANUALS

Abans de realitzar el càlcul manual definirem dos diafragmes, un per cada planta, al
programa SAP 2000. Define, joint constrains, y anem on posa body diafragm. Després
farem Add new constrain on per defecte tot està bé, canviem el nom i ja està, en el nostre cas hem definit Diafragma 1 i Diafragma 2. Quan els tinguem seleccionem els nodes
d’una planta i assignem el diafragma: Assign, Joint constrains i li diem Diafragma 1 i OK.
Fem el mateix amb l’altra planta, Diafragma 2.
Un cop els tenim els diafragmes ja podem calcular l’estructura.
Mirem els esforços d’una biga per poder dimensionar. Primer establim un cantell i quin
cantell tindran també les biguetes i a partir d’aquí dimensionarem l’amplada de les biguetes. Primer de tot s’ha de dimensionar el cantell del forjat. Per fer-ho necessitem
uns apunts de l’EHE-08 per redimensionar-ho.
A continuació exposarem el predimensionament del forjat el fem perquè ens permetrà
no haver de calcular la fletxa.

4.1 PREDIMENSIONAT DEL FORJAT
Per predimensionar el cantell mínim del forjat:
Segons l’EHE-08, en cas particular de:
• Forjats de biguetes amb llums menors que 7 m i de forjats de lloses alveolars pretesades amb llums menors de 12 m;
2

• Sobrecàrregues no majors a 4 kN/m ;
No es precís comprovar si la fletxa compleix amb les limitacions de 50.1, si el cantell
total h es major que el mínim hmin donat per l’expressió de la franja esquerre:
En el nostre cas no tenim el cas aïllat, tenim un extrem, un que podria ser interior, i el
voladís, en el nostre cas per criteri de predimensionament considerarem que tots són
extrems, d’aquesta manera estarem al costat de la seguretat. C=23.
q= PP + CPerm + SÚs
q=4,5 + 2,1 + 2= 8,6 kN/m
4
hmin=(√(8,6/7)) · ( √(5.06/6) · 5,06/23)=0,233
Podríem proposar un cantell de forjat de 22+4cm, però utilitzarem 25+5 per estar al
costat de la seguretat.

Biga continua en un extrem:
L/d=18
d=L/18= 5,06/18=0,278
h= d+d’ = 0,33 + 0,05 = 0,328
Biga continua en els dos extrems:
L/d=20
d=L/20= 5,06/20=0,25
h= d+d’ = 0,3 + 0,05 = 0,30

Un cop fet el predimensionat hem d’escollir un cantell pel forjat.
Agafarem 0,30 m tot i que amb un forjat de 22+4 podríem anar bé. Tot i que és major
que els dos valors obtinguts, serem conservadors i sobredimensionarem el forjat posant un valor de 30cm de cantell. Un cop tinguem la biga calculada amb l’armadura que
porta treurem la quantia i podrem trobar una nova L/d.
Ja tenim el cantell del forjat i en el nostre cas com volem fer les bigues planes, com
a mínim haurien de fer aquest cantell. Totes les bigues que suporten parets perimetrals
haurien de ser planes.
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4.2 PREDIMENSIONAT DE LES JÀSSERES

Utilitzem el diagrama de ductilitat per dimensionar en flexió simple les bigues de l’estructura.
Utilitzem formigó HA-25 i armadures d’acer B500S.
Primer de tot calculem fcd, és a dir la resistència de càlcul del formigó, que la trobem
dividint la resistència característica (fyk = 25) pel coeficient de minoració del formigó
(ϒc = 1.5).
fcd=25/1.5=16,67 mm

fcd=fck/ϒc

2

El cantell de la biga és de h = 30 cm, per tant, el cantell útil (d) de la biga serà:
*d’= 50 mm de recobriment.
h=d+d’
d=h-d’
d=300-50=250 mm
x/d = 0.45 és el límit segons normativa. Si la relació entre la curvatura i la profunditat relativa de la fibra neutra fós més gran de 0.45 es considera que la ductilitat no és adient.
x/d = 0.295 és el punt amb una ductilitat acceptable per realitzar el predimensionament.
Per fer el predimensionament de l’amplada de les jàsseres planes agafarem els moments flectors del càlcul i mirem els moments de les bigues principals, agafant la combinació d’ENVOLVENT.
Mirarem el màxim moment que normalment està als extrems.
Pel moment Md, agafem el moment més gran de totes les bigues entrades al model de
pòrtic tipus del programa SAP2000.
La biga que té el moment més gran de totes és la del pòrtic central.
Per tant el moment màxim en aquesta biga és de 179,955 kN/m:
Utilitzant la fórmula:
2

µ=Md/(b· d · fcd)
6
2
0.259= (179,955 · 10 ) / (b · 250 · 16,67)
6
2
b=(179,955 · 10 ) / (0.295 · 250 · 16,67)
b=585,50 mm
Per tant, el cantell de la biga és de h = 30cm i l’amplada és de b = 600 cm
En principi un cop decidit el cantell podem dir que les bigues també seran del mateix
cantell.
Aquesta amplada que hem trobat es la més desfavorable ja que hem agafat el moment
més gran de tota l’estructura. Tot i així no es una bona justificació fer els dos pisos amb
les mateixes bigues. Però el fet de atorgar-li una amplada diferent a cada biga complicaria el procés d’execució en obra. Per tal de obtenir un equilibri entre optimitzar el
material i facilitar alhora l’execució, especialment en obra, i tenint en compte els valors
d’amplada que ens surten hem decidit definir les següents:

De totes les bigues que farem amb la mateixa secció (mateixos colors), hem agafat la
que té el moment més gran per predimensionar-les.
En aquest moment sabem el formigó que vam triar HA-25, l’acer que triarem B500-SD
per tant sabem fcd i fyd. Hem fixat un cantell i una altura per tant també sabem el valor
de “d”. A més a més sabem el valor de µ.
Vam escollir un cantell de 30 cm tot i que ens sortia una mica menor en el predimensionament. Podríem haver fet un forjat apurant fins i tot de 26 cm si haguéssim triat
fer bigues de cantell, però al ser planes per no tenir bigues de fins i tot 1,2 metres, hem
escollit fer el forjat una mica més gran, en aquest cas de 30 cm. Amb les bigues planes
hem hagut de sobredimensionar una mica el forjat.
Hem fet un Excel per facilitar el càlcul de les diferents amplades de les jàsseres:
Per tal de simplificar l’estructura, les dimensions i els noms que entrarem al SAP finals
de les bigues seran les següents, en tots els casos, estem al costat de la seguretat i
d’aquesta manera garantim la seguretat de l’estructura tot i que es podria apurar més.
Biga 1 --> Md = 61,7008 kN·m
Biga 2 --> Md = 120,8886 kN·m
Biga 3 --> Md = 57,254 kN·m
Biga 4 --> Md = 87,3004 kN·m
Biga 5 --> Md = 179,9553 kN·m
Biga 6 --> Md = 79,6929 kN·m

Aplicant la fòrmula:
2
µ=Md/(b· d · fcd)
i fixant el cantell útil de la biga a d=250mm, trobarem l’amplada de cadascuna de les
jàsseres;
Biga 1 --> b = 200,74mm --> b = 300mm
Biga 2 --> b = 393,32mm --> b = 400mm
Biga 3 --> b = 186.28mm --> b = 300mm
Biga 4 --> b = 284,04mm --> b = 300mm
Biga 5 --> b = 585,50mm --> b = 600mm
Biga 6 --> b = 259,28mm --> b = 300mm
Per tant, les dimensions de les jàsseres establides seran les següents:
B1= BR_30x30
B2= BR_30x40
B3= BR_30x30
B4= BR_30x30
B5= BR_30x60
B6= BR_30x30
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A-6. DEFINICIÓ DEL PROJECTE - INSTAL·LACIONS
Per desenvolupar les instal·lacions del projecte es dividirà el bloc en diferents
apartats. A continuació es valoraran els diferents apartats per tal de fer una previsió de com acondicionar l’edifici per tal que assoleixi uns nivells correctes de
confort.

6.1. ELECTRICITAT
A l’hora de fer el disseny de la instal·lació d’un projecte d’aquesta magnitud és
vital fer una previsió d’espais per a totes les instal·lacions que s’encarragaran de
donar el confort necessari a l’edifici construït.
A l’edifici es destinen els espais necessaris per a encabir tots els equips de producció i distribució de l’energia, així com tots els equips subsidiàris i tot el que
sigui necessari per al correcte funcionament de la xarxa, seguint les pautes marcades per la normativa vigent.
Es tindrà en compte el consum elèctric per il·luminació, el subministrament
d’energia per equips electrodomèstics, climatització i equips de cuina.
L’estimació de càrregues es dissenya tenint en compte l’ús de cada espai específic del projecte i els equips necessaris electrònics que es podrien utilitzar en
aquests, sempre respectant els requeriments normatius del Reglament de Baixa
Tensió de Fecsa Endesa.

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
Com que la potència contractada és superior als 100 KW es preveu l’espai per
a la ubicació d’un centre de transformació (CT), que complint amb la normativa
tècnica s’ubicarà en planta baixa amb accés lliure a la via pública, al límit de la
propietat.
IL·LUMINACIÓ
La il·luminació de l’edifici es divideix en dos grans grups, la interior i la exterior.
La interior està col·locada en cada estança, a la vista, ja que es minimitzaran els
falsos sostres. I la exterior es plantegen diversos aplics per marcar recorreguts
en els paviments dels patis interiors i també en els accesos a l’edifici.
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6.2. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
En la instal·lació de subminitrament d’aigua cal diferenciar l’aigua freda sanitaria
(AFS) i l’aigua calenta sanitària (ACS).
La instal·lació d’ACS i de la calefacció d’aigua calenta es realitza mitjançant un
sistema de plaques solars col·locades a la coberta plana del volum central, amb
recolzament de caldera mixta de gas natural, situada a la sala d’instal·lacions
amb un local destinat a aquest fi. D’aquesta manera, si el sistema de plaques
solars no rendeix al 100%, cosa que és normal en dies que de pluja o núvol, no
tindrem problemes de confort. L’aigua freda passarà directament dels comptadors cap als locals que ho necessitin, però la calenta haurà prèviament s’haurà
d’escalfar.
El circuit d’ACS es composa bàsicament per dos circuits bàsics: el primàri i el
secundàri.
El primari es caracteritza en el fet que l’aigua circula de forma continuada, de tal
manera que aquesta passarà per les plaques solars situades a la coberta plana.
Allà s’escalfa a través de la calor emesa per la radiació solar en les plaques a una
temperatura de fins a 90ºC i seguidament aquesta aigua va fins a la planta baixa
on es troba un intercanviador de calor extern a l’acumulador d’aigua de les plaques solars. De manera que, es realitza l’intercanvi de calor de l’aigua del circuit

primàri amb l’aigua del secundàri.
En el circuit secundàri l’aigua escalfada acaba sent utilitada per l’usuari en la
zona on es requereixi. A l’intercanviador de calor l’aigua del circuit primàri escalfa
l’aigua freda del secundàri que arriba directament des de l’escomesa i entra a
una temperatura de 13ºC i surt a uns 60ºC. Aquesta transmissió de calor es fa
a través d’uns serpentins que es troben enllaçats a l’interior de l’intercanviador.
Un cop escalfada, l’aigua es trasllada a un dipòsit acumuladors on es manté l’aigua calenta a temperatura constant durant un cert temps, disposada a ser usada
per l’usuari.
Al finalitzar el circuit s’ha utilitzat un sistema de recolzament: es tracta d’una
caldera de gas natural, on l’aigua acabarà d’aconsegur la temperatura òptima en
cas que fós necessàri o esclafar-se del tot en dies on les condicions climàtiques
no acompanyin.
A més, el circuit compta amb un sistema elèctric que controla la temperatura
de l’aigua dels dos circuits, un dissipador de calor que refreda l’aigua del circuit
primari en cas de sobreescalfament i un comptador d’energia.
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6.3. SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Per dissenyar el sanejament de l’edifici es tindrà en compte la normativa vigent,
concretament el document CTE-HS-5, d’evacuació d’aigua.
D’aquesta manera, es preveurà una evacuació de sanejament separativa en dos
tipus d’aigües: les pluvials per un costat ,i les usades (grises) i les fecals (negres)
per l’altre.
Tot el sistema de sanejament de l’edifici anirà connectat a la xarxa de clavegueram unitari a través d’un col·lector únic d’aigua, que es troba al límit de la propiestat, té un traçat lineal, una profunditat d’entre 4 i 6m. Encara que la xarxa general
de clavegueram sigui unitària, la instal·lació interior es preveurà una xarxa interior
separativa. Abans que les aigües arribin a la xarxa pública hi haurà un arqueta de
registre tant per fecals i grises com per pluvials.
La xarxa horitzontal general circularà enterrada i conduirà les aigües des dels
baixants fins al clavagueram. Tant el col·lector d’aigües grises i fecals, com el de
pluvials, aniran soterrats, tindran un pendent del 2% i es seran registrables cada
15 metres.
La xarxa vertical estarà formada pels diferents baixants, les seves respectives

arquetes, el col·lector soterrat, l’arqueta general i finalment, l’escomesa. Per tal de
garantir el correcte funcionament de tota la instal·lació es preveu la col·locació
d’un registre al principi de cada tram, una arquteta de registre cada 25-30m i una
arqueta sifònica de 90x90cm abans de connectar amb el col·lector general.
Les aigües pluvials seran les procedents de la coberta de l’edifici, i es recomana
que la xarxa vertical corresponent quedi separada de les aigües grises i usades.
Si això no fós possible i uníssim en un mateix baixant aigües pluvials i grises, col·
locariem un embornal sifònic ventilat en coberta i una arqueta sifònica a totes
les cobertes amb desaigüe per canalons, ja que els baixants corresponents no
necessiten ventilació.
Pel que fa a aigües fecals (negres) i usades (grises) cada baixant tindrà una ventilació que es produirà mitjançant la prolongació d’aquest per sobre el nivell de
la coberta.
Finalment tindrem la xarxa horitzontal secundària, que evacuarà les aigües des
des respectius sanitàris fins al baixant corresponent. La circulació per aquestes
canonades es farà per gravetat i es conduiran per falsos sostres.
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6.4. VENTILACIÓ

L’edifici disposa d’un sistema de ventilació per l’aportació d’un cabal d’aire exterior suficient que eviti, en els diferents locals del recinte en que es realitzi alguna
activitat, la formació d’elevades concentracions d’aire viciat d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat 1.4.2.2 del RITE: Categories de qualitat de l’aire interior en
funció de l’ús dels edificis.
En funció de l’ús de cada local, la categoria de l’aire interior (IDA) que s’ha d’assolir
pot variar. En funció de l’ús de cada local, la categoria de qualitat de l’aire interior
(IDA) que s’ha d’assolir pot variar: IDA1, IDA2, IDA3, IDA4. Els que afecten el projecte són l’IDA2 (aire de bona qualitat - oficines, sales de lectura), IDA3 (qualitat
mitjana - habitacions d’hotels, restaurants, cafeteries, bars) i IDA4 (de qualitat
baixa - sales de màquines).
A partir d’aquesta normativa, sabent la ocupació de les estances i el cabal d’aire
exterior per persona, es troba la ventilació necessària per les estances. Es proposen dos sistemes de ventilació:
- Ventilació per extracció mecànica amb conductes. El sistema serà per depressió, on l’aire entrarà per unes reixetes de ventilació i serà conduït a coberta, on
es troba l’extractor mecànic. La renovació d’aire general es fa amb el sistema

d’impulsió i extracció de la instal·lació de climatització ja que el recuperador de
calor també fa renovació d’aire. Es planteja una instal·lació de ventilació per la
renovació d’aire dels banys de l’hotel i del restaurant. Aquest conjunt treballarà
amb el sistema de ventilació per extracció mecànica de conductes.
- Extracció de fums. La instal·lació de la cuina es farà per un circuit independent.
L’extracció de fums es farà a través d’una campana extractora amb un punt de
ventilació localitzada amb sortida directe a coberta. Aquesta es connecta a un
conducte d’extracció independent de la instal·lació de climatització, directe a la
coberta.
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6.5. CLIMATITZACIÓ

S’utilitzarà un sistema de climatització capaç de garantir el confort òptim per
cadascún dels espais de la intervenció arquitectònica. En aquest cas s’emprarà
un sistema d’impulsió d’aire fred/calent a través d’una bomba de calor gràcies al
sistema VRV (Volum de refrigerant variable). D’aquesta manera s’aconseguirà un
bon estalvi energètic.
El dispositiu funciona de la següent manera: les unitats exteriors i les unitats
interiors estan connectades entre elles de tal manera que es distribueix el refrigerant a la unitats interiors, segons la demanda de l’edifici i el seu ús, ja sigui de
refrigeració o calefacció. D’aquesta manera es pot controlar la temperatura des
d’un mateix espai, i disposar d’aire condicionat o calefacció simultàniament. Això
serà possible sempre que la unió entre les unitats exteriors i les interiors sigui a
través de tres conductes.
El sistema també permet la instal·lació de diferents sistemes de difusió d’aire,
és a dir, elements com conductes d’impulsió o splits recolzats al sostre també hi
tenen cabuda per tal d’aconseguir un control molt més adequat de cada estança
a climatitzar.
La unitat exteriror compressora de refrigerant és al mateix temps condensadora

quan les unitats inteirors demanen fred o evaporadora quan demanen calor. La
seva funció és la de comprimir el refrigerant i fer-ho circular per tota la instal·lació.
La unitat exterior absorbeix la calor de l’aire fins a unes temperatures de -25ºC i
cedeix fins als 50ºC en els canvis d’estat del refrigerant.
El sistema VRV és un sistema que comporta un manteniment molt baix i de presenta un bon coeficient energètic.
En el projecte es decideix fer servir unitats amb recuperació que són capaces de
produir fred i calor indistintament en les unitats interiors.
Aquest sistema és ideal pel tipus d’edificació plantejada. Es planteja una centralització de maquinària col·locant les unitats exteriors a la coberta plana del volum
central de l’hotel intentant que quedin amagades darrere el muret perimetral per
tal que quedin amagades.
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6.6. SEGUERAT EN CAS D’INCENDI

Per garantir la seguretat dels usuaris en cas d’incendi es compliran els requeriments establerts en el CTE DB SI.
L’edifici té dos usos diferents; el d’hotel que es considera ús residencial public
(destinat a proporcionar allotjament temporal, que pugui disposar de serveis comuns, menjadors, salons, bugaderia, cuina, restaurant, bar/cafeteria, etc.); i per
altra banda el celler que es consideraria ús comercial i de pública concurrència.
Dins els sectors diferenciem els següents locals de risc especial:
- Cuina i cambra frigorífica (risc baix)
- Sales d’instal·lacions (armaris de comptadors) - risc baix
- Sala d’instal·lacions (caldera) - risc baix
Es compliran les segúents resistències al foc:
Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incèndi:
- Parets i sostres d’us residencial públic: EI 60
- Parets i sostres d’ús comercial: EI 90

- Portes sobre rasant: EI2 60 c5
Elements de separació de zones de risc especials integrades a l’edifici:
- Zones ocupables: sostres i parets C-s2, d0
- Zones ocupables: terres EFL
- Zones de risc especial: sostres i parets B-s1, d0
- Zones de risc especial: terres BEF-s1
Per tal de garantir l’evacuació dels ocupants, s’ha procurat que els recorreguts
d’evacuació no sobrepassin els 25m tot i que per normativa, en els edificis on
hia ha dues sortides a l’exterior, es podrient arribar a fer recorreguts fins a 50m
exceptuant els dormitoris, amb 30m.
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CONCLUSIONS
Aquest projecte proposa la revitalització d’un punt estratègic del poble de Peralada que actualment es troba abandonat. Vol ser un nou punt simbòlic de la ciutat
associat al Castell de Peralada.
Els diversos usos que s’han donat al nou conjunt arquitectònic responen a 3 tipus
de necessitats: paisatgístiques (deixant a la vista un edifici que actualment no es
podia contemplar des de l’accés a Peralada per la carretera GIP-6042; i modificant el paisatge amb una nova pantació de vinya); industrials (per la producció
de vi en el celler); i les turístiques (un nou servei en forma d’hotel que ajudarà a
complementar l’oferta d’allotjament i restauració del poble).
En definitiva, es dota de significat tant al paisatge que envolta el conjunt arquitectònic com el propi edifici històric d’Adolfo Florensa, obrint les portes a la població
per tal de poder descobrir un edifici perdut en la memòria.
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