
PARC D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA (PAACB) , MONTJUÏC
Gina Cebamanos  |  Tribunal PFC Ll. Vives, F. Bacardit, I, Sanfeliu, M.L. Sánchez  |  Juliol 2013 

JARDÍ BOTÀNIC

CEMENTIRI DE MONTJUIC

RECURREGUTS PEATONALS

RECURREGUTS PEATONALS

VIS
TES

 BA
RCE

LONA

CEMENTIRI MONTJUIC
area total parcel·la: 22.000m2

area zona delimitada: 13.460m2

1. Montjuïc

Montjuïc es troba dins de la ciutat, comunicat a través de la xarxa de transports metropolitna. La montanya de Montjuïc sempre ha sigut un punt estratègic de la ciutat que ha anat colonitzant-se a poc a poc i en la majoria de casos albergant equipaments de grans dimensions (esportius, 
culturals..).
Una de les caràcterístiques urbanístiques propia de Montjuïc, al estar localitzades dins de la ciutat de Barcelona, és, que és els llocs idonis per col·locar aquells equipaments que no fan ciutat però que necessiten la proximitat d’aquesta. Per tant podriem dir que la majoria de casos seran 
equipaments que no interactuan gaire amb el entorn, ja que la gran part de les activitats passan a l’interior d’aquests (com passaria en els estadis).

 L’emplaçament pel nou parc d’acollida havia de complir uns requeriments molt especifics:
· Trobar-se dins del terme municipal de Barcelona, apartat de les zones de vivendes sense estar marginat de la ciutat.
· Estar dins de la xarxa de transport públic de la ciutat.
· Trobar-se en un espai amb possibilitats d’espai verd als voltants.

2. Lloc del projecte

La parcel·la destinada per l’ajuntament a acollit el nou PAACB es troba a Montjuïc entre el 
cemetiri i el jardí botànic. És una parcel·la de 22.000m2, amb una forta pendent. La parcel·la 
puja 40m en 300m, intensificant-se aquesta pendent a la part est de la parcel·la.

Una de les decisions principals del projecte va ser limitar la intervenció del projecte a la 
part amb meny pendent de l’emplaçament i conservar e intensificar els camins naturals i 
l’aspecte d’espai natural verge que trobem al voltant.

A més a més, el projecte intenta contenir tot el programa dins de l’anella per no interferir 
amb l’entorn donant importància als recurreguts per la muntanya que es trobem als voltants.   
Un d’aquests recurreguts serà principalement el pas que rodeja el mur del cementiri conduit 
per una linia de xipresos que van seguint el mur. 

1. EMPLAÇAMENT

emplaçament 
E 1.5000

3. Terreny

La parcel·la on s’ubicarà el nou PAACB té una forta pendent, una de les estrategies 
del projecte serà crear una zona plana on poder col·locar el nou edifici. Per fer aquests 
moviments de terres s’ha calculat que aproximadament les terres que s’han d’excavar 
seran reubicades per fer els terraplenats que es necessitaran. D’aquesta manera es crea 
una plataforma a la cota 100.
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