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Bodegas Protos 
Valladolid, Espanya



Bodegas Protos és una cooperativa vinícola d’un poble 
de la regió espanyola de Ribera del Duero, en la qual quasi 
la totalitat dels veïns tenen participació. En resposta a 
la demanda creixent de vins Protos en els últims anys, 
s’ha construït un nou edifici per ampliar i modernitzar les 
instaŀlacions d’elaboració de vi. Els cellers són un edifici 
industrial, el disseny i la configuració dels quals segueixen 
el procés d’elaboració del vi, des de la collita del raïm a 
l’embotellament dels vins. La majoria de la zona interior es 
troba sota rasant, on la massa tèrmica del sòl s’utilitza per 
mantenir fresc el vi, mentre que l’àrea d’elaboració es  
troba a la planta baixa, sota una espectacular coberta 
voltada de fusta. 

El nou edifici es connecta amb l’edifici original per mig 
d’un enllaç subterrani; a més, conté àrees dissenyades 
especialment per tastar vins i celebrar altres esdeveniments 
especials, així com per funcions administratives. 

L’edifici havia de ser eficaç econòmicament, per la qual 
cosa els arquitectes van fer ús dels materials local. Es varen 
utilitzar arcs parabòlics de fusta com a estructura principal, 
aprofitant la capacitat d’aquesta forma de suportar grans 
càrregues en bigues molt primes. 

Localitat
Peñafiel, Valladolid, 
Espanya 

Data 
2003-2008 

Client 
Bodegas Protos 

Cost 
15 milions de lliures 

Superfície construïda
19,50 m² 

Aquests nous cellers, que van 
començar com un projecte per al 
futur, és avui l’edifici emblemàtic 
sobre el que construïm el nostre 
present, mentre cerquem la millor 
qualitat dels nostres vins. Ens 
permet definir el nostre futur amb 
més claredat 
Edmundo Bayón, President, Bodegas Protos

Premis més importants

2009 
Premi europeu, RIBA 
Finalista del premi Stirling, RIBA 
Premi de Chicago Atheneum 
World Architecture Festival – Producció, Energia i Reciclatge 
Premi Civic Trust 
Conde Nast Traveller ID & D, Categoria: Gourmet
Premi IStructe 

Co-arquitecte 
Alonso Balaguer 
Arquitectos Asociados 

Enginyeria d’estructures
Arup/Boma/Agroindus 

Enginyeria 
d’instaŀlacions
BDSP/Grupo JG/Agroindus 

Les rajoles de terracota utilitzades a la coberta són comuns 
en l’arquitectura de la regió, i la pedra que forma les parets 
és de fet material de deixalla d’una pedrera propera. L’ús de 
materials tradicionals, com fusta i pedra, així com l’ús amb 
sensibilitat de la forma per trencar la escala de l’edifici, ha 
donat com a resultat un edifici que complementa l’estil de 
l’arquitectura tradicional de l’entorn a Peñafiel. 

Un cop finalitzada la construcció en setembre de 2008, 
Bodegas Protos va recollir la primera collita de raïm de les 
vinyes de Peñafiel l’octubre de 2008. Durant un periode 
de quinze dies, els tràilers que portaven la collita de raïm, 
tirats per tractors, van pujar per la rampa fins arribar a l’àrea 
d’elaboració a la part sud de l’edifici, on van descarregar la 
fruïta als tonells on fermentarien. Les instaŀlacions tenen ara 
capacitat per processar una tona de raïm a l’any. 
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