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1. PROGRAMA DEL TANATORI
2. PROGRAMA SEGONS UBICACIÓ > relació amb ús i usuaris

USUARISA. Diagrama Funcional del Tanatori > CONNEXIÓ DELS USOS

B. Diferents usos i moments en cada peça> DIVERSITAT D'USUARIS

Moment íntim:Individualitat, tàmits,
moments d'estar sol

SALES DE VETLLA

3. RELACIÓ DELS USOS AMB L'ENTORN

El Mur: la seva presència marcarà la transició entre les diferents peces
(Oratori - Vestíbul - Cafeteria - Sales Vetlla ... ).

De les sensacions que desprén el lloc s'esbossa la millor situació per cadascuna de les parts del programa. El Mur emfatitza aquesta voluntat de distingir entre públic i familiar, amb la seva disposició fugada. Alhora, que el Mur és l' element que organitza l'espai interior, esdevé també
un element compositiu de l'espai exterior: marcant la seva contundent presència a tota la parcel·la. El Mur també respón a altres peces existents...

ÚS :

ÚS :

PROGRAMA :

Principals usuaris de l'edifici:

Familiars del difunt:
Permanència de llarga durada. Requereixen
intimitat i comoditat.

Visitants "propers":
Faran estades curtes i esporàdiques.
Possibilitat de relacionar-se amb els
familiars del difunt sense restar intimitat
als familiars.

Coneguts:
Apareixeran en el moment de l'acte del
comiat del difunt.

Imatges del llibre infantil "Procés de Dol"
Ilustracions: Roser Capdevila

Moments de trobada: Salutacions,
donar el pésam, moviment.

VESTÍBULS

Moment de despedida: Molta gent,
però sensació d'estar sol,intropecció,

societat.

EL LLOC

CAFETERIA i
ADMINISTRACIÓ

VESTÍBULS ORATORI SALES VETLLA

Perspectiva general des de l'emplaçament

Les àrees són proporcionals al volum de trànsit
de persones.
Accès i Vestibul principal patiran un major flux
de persones que les sales de vetlla, les quals
estan més amparades per l'encastament dels
murs contra el terreny.
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Diagrama de la relació entre els diferents usos del tanarori

i la seva disposició respecte els murs.

Donat que en un tanatori són moltes les peces en les que
s'hi desenvolupen diversos tipus d'usuaris, la composició
s'ha de determinar tenint en consideració tot el conjunt per
de controlar facilment que no s'interfereixin.

Es relacionen amb la
vegetació controlada que
es troba contigua als
murs d'aquest àmbit.

Connectat amb l'entrada
del Cementiri de Montjuïc
i la plaça existent
davant aquest

Relació directe amb els
aparcaments. Cap al
Mirador del Migdia i
Jardí Botànic

Vistes cap a barcelona,
connexió amb jardí
botànic

Per altra banda, i per el mateix motiu (diversitat d'usuaris) els moments
que s'esdevenent són molt divergents entre ells:
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