
Al final del camí
PFC juny 2015
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Tutor: Claudi Aguiló Aran

Roger Pedro Planas

Es proposa l’aprofitament les característiques que ofereix l’antiga cantera d’argila, un espai tranquil i aïllat, protegit de l’entorn més 
inmediat per la forta topografia, per tal de col·locar-hi el nou cementiri municipal de Cerdanyola del Vallès. El funcionament del 
cementiri permetria donar-li una segona vida a la cantera sense modificar-ne l’essència, la seva topografia. 
Per a tal efecte, s’aprofiten els camins dels camions com a espais de pas, mentre que els terraplens serien utilitzats per als níxols o les 
tombes de diferents característiques. Amb aquest nou equipament, s’introdueix un ús social i municipal dins la via verda projectada, 
donant-li continuitat a travès de la cantera, i passant a formar part d’un punt important dins la connexió verda.

TRACTAMENT DE L’AIGUA - Energització
Tots els camins de l’interior de la cantera estaràn resseguits per un sistema de canals d’aigua, que l’aniràn canalitzant fins a l’es-
tany situat al fons i que funcionarà com a dipòsit. Aprofitant la pròpia pendent, es crea un recorregut d’aigua que permetrà, a 
la vegada, regar la vegetació natural o les plantes ornamentals, i controlar l’evacuació en cas de pluja.

SUPERPOSICIÓ D’ÀMBITS - Configuració
Es proposa el creixement de cementiri de forma radial, prenent com a base el punt d’entrada del mateix, a mesura que les 
necessitats augmentin. D’aquesta manera, s’urbanitzaràn els diversos nivells amb camins, corriols i níxols de forma pausada, 
deixant que el verd creixi lliurement per la zona no urbanitzada, que es mantidrà verge. A mesura que el cementiri vagi creixent, 
es podrà anar adaptant a la realitat del verd existent, arribant a fer possible la superposició dels dos àmbits. 

ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA I DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA - Programació
Donat que la topografia és l’escència de l’indret, es proposa adaptar les diverses zones del cementiri en funció de la topografia 
original. Així, en els llocs on la topografia sigui més marcada serà on es col·locaran els murs de contenció amb níxols, mentre 
que a les zones més planes s’hi adaptaràn les tombes enterrades o els mausoleus. 

Es planteja un cementiri adaptat a les formes actuals d’inhumació, i amb una distribució d’aquestes seguint una sèrie de paràmetres 
preestablerts que evitaràn la repetició de mòduls i la distribució per zones molt marcades, com passa a la majoria de cementiris.  
Per tal de fer-ho possible, s’estableix que els enterraments amb taúds (sigui en forma de tomba o bé en níxol) es situaràn 
sempre en el recorregut principal, per facilitar l’accès dels cotxes fúnebres i les maniobres que comporta la cerimònia d’inhu-
mació. Per altra banda, es reserva tota la xarxa de corriols i camins secundaris per a la col·locació de les restes provinents de 
la cremació. 
Pel que fa a la topografia, es proposa utilitzar murs de contenció amb níxols  o terraplens a base de urnes biodegradables i 
espècies aromàtiques en llocs on la pendent superi el 30%,. En indrets més plans es situaràn els mausleus i tombes, així com 
els columbaris.També es planteja un cementiri adaptat a totes les formes d’enterrament actuals. Per tant, es projecta una zona 
destinada als columbaris, un bosc de cendres o una àrea de plantes aromàtiques.

RECORREGUTS - Connexions
Al trobar-se dins la via verda, al voltant de la cantera es genera un recorregut destinat al lleure. Aquest recorregut circula peri-
metralment al cementiri, sense entrar dins l’espai de culte. Es determina un punt d’entrada, on es separen els diversos recorre-
guts i comença el camí del cementiri. 
Dins del cementiri, es crea un recorregut principal, que permetrà el pas dels vehicles fúnebres en abdues direccions, i un reco-
rregut secundari per on sols circularàn els vehicles de manteniment. Paral·lelament es crea una xarxa de corriols peatonals per 
connectar els diversos recorreguts i nivells.
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Cementiri Parc Roques Blanques
Batlle i Roig Arquitectes (1981-1985)

.INTRODUCCIÓ DEL PROGRAMA A LA TOPOGRAFIA

.NOU CONCEPTE DE CEMENTIRI-PARC

.SEPARACIÓ DE ZONES I RECORREGUTS
La marcada topografia de l’indret, molt irregular, i amb pendents que a vegades superen el 30%, així com el caràcter boscós de la 
zona, amb profusió de pins, alzines i roures, deguda a la seva situació dins la serralada de Collserola, a tocar del Parc Natural, deter-
minen intensament la imatge del lloc.
Per tal d’introduïr els nous usos, es dissenyen els nínxols com a murs de contenció, permetent la creació de terrasses que, a manera 
de franges agrícoles, s’adaptin a les fortes pendents de l’emplaçament. La construcció d’aquests murs de contenció amb el programa 
en el seu interior permeten que la resta de superficie quedi alliberada de programa, possibilitant la creació de amplies zones amb 
vegetació. Aquestes terrasses s’agrupen formant conjunts tancats, plantant en elles arbres originaris del lloc, tot combinant amb 
arbres més propis de jardí (palmeres, plataners, cedres…) i arbustos retallats segons formes geomètriques, prenent així l’aspecte 
d’un jardí abandonat, ancorat en el paisatge. Davant els murs, una estilitzada pèrgola amb heures, gessamins y glicínies incorporen 
un àmbit més íntim, alhora que ajuda a crear una escala més global del lloc.

Cas 1: Vial primari i pendent pronunciat Cas 1I: Vial secundari i pendent pronunciat

Cas 1II: Vial primari i pendent lleuger Cas 1V: Vial secundari i pendent lleuger

Woodland Cemetery, Stockholm 
G. Asplund i S. Lewerentz (1935-1940)

.DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA DE CAMÍ

.APROFITAMENT DE LES SITUACIONS NATURALS DE LA SITUACIÓ

.DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS SEGONS CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
El Bosc i el clar del bosc, parts molt importants en la cultura constructiva escandinava, juguen un paper vital dins del cementiri. La 
vegetació, així com la topografia, marquen la forma i disposició de tots els elements.
El propi indret, amb la vegetació, poseeix un seguit de buits i plens que van generant les diverses parts del cementiri. Espais de bosc 
molt tancat i tupid formen els plens del projecte, mentre que els buits es representen a travès de les grans clarianes que es van 
obrint.
La idea principal del projecte és la de la conservació total del bosc verge, amb la mínima intervenció, aprofitant totes les caracterís-
tiques del lloc. En el bosc, les tombes es disposen alienes a una ordenació convencional, doncs segueixen les traces i les direccions 
del bosc existent. Per altre banda, els elements que es troben a les clarianes, ja siguin els edificis de servei o les pròpies tombes, es 
troben geometritzades de forma clara i ordenada.
El simbolisme forma un part molt important del projecte. Es pot apreciar clarament la voluntat de evocar una sèrie d’imatges que 
la cultura clàssica relaciona amb la mort i el més enllà. Les edificacions que alberguen les diverses seccions del cementiri també es 
troben resoltes seguint un ordre clàssic, fent referència a tot allò primitiu o vernacular.

Cementiri d’Igualada. 
E. Miralles i C. Pinós (1984-1995)

.SENSIBILITAT DE MATERIALS UTILITZATS

.ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA ORIGINAL

.RELACIÓ ENTRE EL CONCEPTE DE CEMENTIRI I LA PROPOSTA
El programa es desenvolupa a una cota inferior a la de carrer, aconseguint així que la percepció de l’espai des de l’exterior sigui casi 
nula, no s’endevina la presència del cementiri fins que no t’hi trobes. La identificació del mateix s’obté mitjançant elements puntuals, 
externs a l’estructura construïda, la funció dels quals és alhora estètica i simbòlica, com ara les creus de l’entrada.
L’estructura del projecte es defineix a partir del relleu topografic preexistent; els recorreguts dibuixen traces tangencials a les corbes 
de nivell, les places i altres punts oberts es relacionen amb zones de vall,… D’aquesta manera, a més de disminuïr els moviments 
de terra, s’aconsegueix mimetitzar-lo en l’entorn, passar a formar part del mateix. A més, l’exquisit tracte dels materials de la cons-
trucció, els colors i les tonalitats o textures dels acabats finals, ajuden a complementar la imatge del lloc.
El tractament semisoterrat de l’espai suggereix el concepte bàsic d’enterrament, i estableix un vincle entre el concepte i el propi 
objecte. Les diverses tipologies utilitzades per a col·locar els difunts segueixen la mateixa línia, així tant els mausoleus -encavits dins 
la paret o terra- i els níxols -que formen part del mur de contenció- estan relacionats amb el fet de posar-se dins de terra.
Així mateix, també es fa referència a la tipologia primitiva de cementtiri -les coves o soterranis- mitjançant el disseny dels propis 
mausoleus, o de les passos per a visitants entre els diversos nivells, que s’insereixen dins dels murs de níxols.


