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ESTAT ACTUAL

DESNIVELLESPAI PÚBLIC - 5.700m²

PREEXISTÈNCIES

ACCESSOS

VEGETACIÓ AFECTACIÓ PARCEL·LES VEÏNES

ESPAI PÚBLIC DE 5,700m²_ Junt al vell Cementiri de Sarrià trobem 
aquest sòl de propietat pública actualment tancada al públic i a on no s’hi porta a 
terme cap tipus d’activitat.

DESNIVELL _ Desde el punt d’accès (porta del Cementiri - cota 115.7) fins 
al punt més baix del parc (final de l’escala - cota 108) hi ha 7,7m de desnivell.

ACCESSOS _ Actualment es pot entrar a aquest espai accedint nomès pel 
carrer Pau Alcover; per l’entrada al antic camí del cementiri, tancada amb una reixa, 
o per el pas peatonal que dóna entrada al cementiri, dues portes a banda i banda 
insinuen el que podria ser un parc.

PREEXISTÈNCIES _ Al cul de sac de l’espai que ha de ser un parc ens 
trobem amb una monumental escalinata de pedra que salva el desnivell de 7,7m.
El Cementiri de Sarrià queda amagat del aldarull de la ciutat. La seva arribada és 
màgica pels petits camins d’accès i sorprèn com s’obre un espai de repòs un cop 
ets a dins.

VEGETACIÓ _ Un gran nombre d’arbres de diferents tamanys i que es tro-

ben en perfectes condicions cobreixen la zona d’una agradable ombra.

AFECTACIÓ PARCEL·LES VEÏNES _      El que ara és la part del 
darrera de les parcel·les del voltant agafa la cota del parc. Aquest canvi de cota i al 
no tenir sortida enlloc converteix aquestes importants porcions de propietat privada 
en culs de sac que es troben descuidats i inutilitzats.
     Aquesta part es troba completament abandonada i hi ha denúncies del veïnat 
per brutícia i rates.

En el centre del barri de Tres Torres, a 
Sarrià-Sant Gervasi, es troba el vell Ce-
mentiri de Sarrià. Quasi com un secret 
escoltat pels edificis que l’envolten aquest 
cementiri té al voltant un espai públic de 
5700 m2, un parc que poc temps va ser 
aprofitat pels veïns per la seva difícil confi-
guració, que va ser tancat ja fa anys i que 
actualment és un niu de denúncies per 
brutícia i rates. En aquest projecte, degut 
a la manca d’espai públic que té la zona i 
pel seu interès,  proposo recuperar-lo.

PLANTA EMPLAÇAMENT
Estat actual Esc. 1/750
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