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Area Solar: 18.900 m2

A. Cota 96

B. Cota 101

C. Cota 105

3. EMPLAÇAMENT

-ESTAT ACTUAL: Elements característics de la parcel·la (Mirador-Mur-Camí-Jardí Botànic)
-POPOSTA: Fer-se presents en l'edifici

La parcel·la consta de 4 elements característics:
E.1. Mirador del Migdia: vistes cap a barcelona. Ajudar a l'evasió.

E.2. Mur del Cementiri: Presència pètria, evidencia la proximitat al
cementiri i la solemnitat d'aquest.

E.3. Camí del Migdia: Actual camí que creua la parcel·la. Ens indica on es
troben les ombres i els millors arbres.

E.4. Jardí Botànic: Dota l'entorn de gran riquesa vegetal.

En la parcel·la s'hi identifiquen tres cotes mitjanes, les quals s'utilitzaràn per
implantar el programa del tanatori segons allò que aquestes intueixin.

A. Cota 96
Contacte amb l'entrada
del cementiti i
comunicació amb el
Mirador del Migdia

B. Cota 101
Aquest àmbit disposa
del recolliment que
provoca el fet que el
terreny continui
ascendint

-ESTAT ACTUAL:Tres nivells (cota 96-cota 101-cota 105)
-PROPORTA:Tres maneres de relacionar-se amb l'entorn immediat

C. Cota 105
Cota de la que
s'aprecien les millors
vistes cap a Barcelona

-ESTAT ACTUAL:Gran Superfície (mateixa que una parcel·la d'eixample)
-PROPOSTA:Albergar tot el solar

Es procurarà que l'edifici s'escampi al llarg de tota la parcel·la. Els murs
ortogonals a les corbes de nivell, serà un mecanisme per poder fer la seva
presència més evident i majestuosa.

CONTINUITAT DEL VERD ELEMENTS IMPORTANTS PORPERSVIALITAT TOPOGRAFIA

JARDÍ BOTÀNIC.
L'actual Jardí Botànic de Barcelona, inaugurat l'abril de 1999 amb l'objectiu

de ser un centre de referència per a la conservació de la flora mediterrània, neix
a partir d'un projecte de restauració d'un antic abocador de runes sòlides al parc
de Montjuïc.

Per construir-lo es van tenir en compte dues consideracions fonamentals:
la primera es basava en l'estructuració de la vegetació, i la segona, en aconseguir
un projecte que permetés que fos la mateixa muntanya qui donés les condicions
topogràfiques per crear els espais de plantació del jardí. El resultat va ser doncs,
una malla triangular sobre el terreny, que s'aniria adaptant a la superfície, a les
vores i a la inclinació topogràfica.

TOPOGRAFIA.
La principal característica de la parcel·la és el terreny, ens trobem amb una

topografia accentuada, amb un pendent mitjà de 18% enfocat cap al nord-oest.
Aquest factor dóna a la part alta de la parcel·la unes grans vistes de la vessant
nord amb el clar contrast entre muntanya i ciutat per una banda; i la façana nord
de pedra natural del cementiri per l'altra.

2. ENTORN

1. SITUACIÓ Ortofotomapa solar E:1/2.000
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La muntanya de Montjuïc és un massís rocallós de pedra sorrenca que s'aixeca arran de mar. La
posició estratègica que ocupa, controlant el pla i l'accés al port i dominant el delta del Llobregat, la
converteix en una fita molt significativa.
Montjuïc presideix el litoral, domina les vies de vora mar i ocupa una posició central en el context
Metropolità de Barcelona, entre el pla del Barcelonès i el del Llobregat.
Per la vessant nord, la Gran Via i l'Avinguda Paral·lel delimiten la seva extensió. Pel costat sud, la
ronda Litoral separa la muntanya del port i a ponent, el passeig de la Zona Franca estableix el límit
de la muntanya amb una àmplia zona industrial que s'estén cap al riu Llobregat.

EMPLAÇAMENT
El projecte del Tanatori es durà a terme en una de les zones més altes de la muntanya de Montjuïc i serà un equipament d'ús públic, de propietat i administració dels Serveis

Funeraris de Barcelona. L'emplaçament està situat a tocar del jardí botànic i de l'accés nord del Cementiri de Montjuïc, en porció convexa al costat del Passeig del Migdia.
Al costat oest hi ha l'actual zona d'aparcament del mateix cementiri i, a la part est, la topografia s'enfila plena de vegetació. Es tracta d'emplaçar el tanatori just al costat del

cementiri per establir una estreta vinculació amb aquest, on l'actual accés al cementiri i al pàrking sigui un espai comú que articuli les tres peces (tanatori, cementiri i aparcament).
L'emplaçament (18.900 m²) se situa en ple cor de la muntanya de Montjuïc, presenta unes vistes privilegiades de la vessant nord, amb el clar contrast entre muntanya i ciutat,

per una banda; i la façana nord de pedra natural del cementiri per l'altra.
L'actual plaça de l'accés nord del cementiri actua com a articulació de diversos espais importants: trobem la porta d'entrada al cementiri des de la part més alta de Montjuïc, i

l'accés (tant peatonal com per vehïcle) al gran pàrking que serveix la zona. Aquesta plaça pren molta importància a l'hora d'organitzar aquesta part del territori, ja que és un fort nucli
articulador.
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Es fa palesa la conveniència
d'un tanatori per aconseguir
les avantatges que proporciona
conjugar els dos equipaments
en un sol àmbit.
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