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A l’extrem oest del municipi de Sant 
Cugat hi ha una antiga pedrera. S’ori-
gina la possibilitat de rehabilitar-la i 
reintegrar-la a l’entorn per tal d’evi-
tar que esdevingui un abocador de 
bales d’eco-parc que provoqui la con-
taminació dels aqüífers del subsòl.

Analitzant l’entorn, s’observa que la 
pedrera Berta està immersa dins el 
Parc de Collserola i connectada per 
camins rurals amb els barris de Mi-
ra-sol i Valldoreix, el cementiri de Ro-
ques Blanques del terme del Papiol i 
el polígon industrial de Rubí. Aques-
tes preexistències adjacents generen 
diverses oportunitats per a reactivar 
el gran buit ocasionat per l’extracció 
de granit.
El complex Berta destaca pel seu alt 
interès geològic i educatiu, ja que dis-
posa de mines, minerals i jaciments 
de renom mundial. Tanmateix, en es-
tar dins del parc de Collserola, neix 
l’oportunitat de fer entrar la natura i

que desaparegui la discontinuïtat de 
l’ecosistema. Per últim, amb la finali-
tat de generar sinergies amb les acti-
vitats de l’entorn, la pedrera opta per 
expandir el programa del cementiri 
comarcal utilitzant part de la super-
fície d’aquest.

En definitiva, el projecte es caracterit-
za per la rehabilitació de la pedrera i 
la seva senzilla accessibilitat a partir 
de la nova topografia que es generarà 
per estendre el cementiri, que és el 
programa principal. Tanmateix, la 
proposta emfatitza l’interès geològic 
del lloc habilitant-lo per a l’ús edu-
catiu i turístic, fent-lo accessibles i 
preservant les parets més emblemà-
tiques. Així s’aconseguirà afegir com-
plexitat al recorregut paisatgístic 
amb la conservació i preservació de 
l’entorn existent. Fent d’aquest lloc 
un entorn paisatgístic que ofereix als 
usuaris un jardí amagat on gaudir de 
la natura en estat pur.
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El 1956 s’inicien les pri-
meres desforestacions i 
extraccions de terra.

Fins aleshores l’activitat 
majoritària tenia lloc en 
les mines del subsòl.

Cap als anys 60 s’arriba 
al 5è nivell inferior i últim 
de la mina.

Fins als anys 70 es fan 
exploracions, treballs de 
sanejament, de conserva-
ció, desaigües i neteja.

Entre el 1990 i 1991 
s’aprova un conveni que 
garanteix el compro-
mís de no efectuar més 
extraccions de pedra més 
enllà dels límits definits 
de la proposta de restau-
ració.

Jaime Franquesa S.L. es 
compromet a finalitzar 
l’explotació de la pedrera 
en el termini de quinze 
anys.

L’extracció de la pedre-
ra genera un seguit de 
bermes a diferents nivells 
generant uns accessos i 
unes terrasses en forma 
d’anell que permeten 
recórrer i visitar tot el 
complex de forma peri-
metral.

Entre el 2002 i el 2012 
Medi Ambient intervé per 
aturar la possibilitat que 
la mina berta esdevingui 
un abocador amb bales 
d’ecoparc i provoqui la 
mateixa contaminació 
dels aqüífers del Garraf.
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En l’actualitat, la pedrera 
es troba parasitada per 
l’abocament aleatori de 
terres inertes. 
Al centre si ha format 
una gran bassa d’aigua 
provinent del subsòl i de 
l’acumulació de l’aigua de 
la pluja. 
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Parc de Collserola.
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la pedrera Berta.
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04 /  PL ANEJAMENT URBANÍSTIC

Modificació del PGM
E/ 1:4000

N
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El projecte busca integrar tots els usos existents 
del planejament actual de manera que se n’ex-
tregui el màxim rendiment. Per aquest motiu es 
modifiquen els límits destinats a cada sector però 
mantenint les mateixes superfícies del pla vigent. 
Caldria fer una petició per redibuixar els límits 
concedits en el Pla Especial del cementiri comar-
cal de Roques Blanques sense canviar, en cap cas, 
els usos o els metres quadrats totals de cada clau.

E/ 1:1250

Actual 
(ha)

Actual 
(%)

Proposta
(ha)

Proposta
(%)

PGM 

28 

25 

7c

PGM /Pla General Metropolità/ PGM Modificat

3,19    

En l’actualitat la pedrera Berta està fragmentada per tres calificacions dife-
rents. La zona majoritària es tracta com a parc forestal de repoblació (28). Es 
fa adient reactivar i dur a terme la repoblació a la pedrera Berta, ja que la seva 
rehabilitació ha quedat paralitzada en diverses ocasions i en l’actualitat no és 
una excepció. 

Una part de la pedrera està calificada com a cementiri comarcal (25). Cal in-
cidir, que actualment la zona afectada dins la pedrera amb aquesta clau es 
troba en la zona amb més desnivell i on es troba l’espai amb més interés 
geológic i per tant es fa impossible actuar amb aquest tipus d’activitat amb la 
calificació actual.   

Per últim, la porció més petita d’aquesta calificació es tracta com a equi-
pament comunitari i dotacions (7c) que prové de la finca de Can Doménec. 
Aquest espai tampoc és aprofitable per la finca però si es un lloc adient per fer 
visitables les bermes afavorint a l’ús comunitari. 

4

9,99    

0,58    

1    

SND

SNU

SND

SNU

Per tant, una vegada realitzada la modifica-
ció del planejament, les superfícies s’equili-
braràn per arribar als valors inicials marcats 

Pla General Metropolità.

21,7

67,7

3,9

6,7  

Límit Pedrera

Límit Cementiri

Límit Modificat

Límit PEIN

Límit P.Natural

Límit Municipal

Edificacions

Zona compartida

Zona afectada

Zona modificada

55 m desnivell

La pedrera Berta se situa a l’extrem oest del parc de Collserola i és per 
aquest motiu que queda catalogada dins dels diferents plans urbanís-
tics centrats en la protecció, conservació i millora del patrimoni natu-
ral i els valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, agrícoles i 
culturals de la serra de Collserola, declarada parc natural l’any 2010. 

Restriccions /PEIN, Xarxa 2000, PEPNat, MPGMCo/

Es prohibiran les activitats 
que directament o indirecta-
ment puguin produir la des-
trucció, el deteriorament o la 
desfiguració de les espècies 
forestals existents.

En els espais del PEIN, s’au-
toritza la circulació per pistes 
i camins forestals pavimen-
tats.

L’ordenació ambiental de l’en-
llumenat per a la protecció del 
medi nocturn, preveu un trac-
tament de protecció màxima 

Es requereix l’aprovació prèvia dels 
seu programa de restauració de pre-
servació del medi ambient i el dipòsit 
d’una fiança abans de començar l’ex-
plotació. L’activitat extractiva de grait 
a la Pedrera Berta va quedar totalment 
suspesa per part de l’ajuntament al 
2016.

L’aprofitament forestal 
s’ha de portar a terme de 
manera compatible amb 
la conservació dels valors 
naturals que motiven la 
qualificació urbanística.

Vial:
- Amplada dels camins 
igual o superior a 4 metres.

Grau de protecció E1

Pla Especial autoritza l’edificació per a 
usos recreatius o culturals si:
- Superfície mínima de 100.000 m2

- Edificació = 0,5 per 100 de la parcel·la. 
- Volum edificable no supera el metre cú-
bic per cada 30 m2 sòl.

Aforament:
No s’admeten concentracions de més de 
15 vehicles.

Condicions Ambientals

Protecció medi nocturn

Activitats extractives

Accessos

Pel que fa a les construc-
cions i edificacions, poden 
autoritzar-se les actuacions, 
activitats o els equipaments 
d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi ru-
ral, les construccions i les 
dependències pròpies dels 
usos rurals, o d’altres usos 
propis del sòl no urbanitza-
ble.

Es crea un espai de tran-
sició entre les zones na-
turals i urbanes, que té 
un paper regulador en les 
dinàmiques de l’espai na-
tural: les activitats i usos 
es concentren en “espais 
vora”. Es tracta de tras-
lladar l’oferta d’activitats 
a la part exterior del Parc, 
com les àrees de lleure.

Patrimoni construït.
No s’admeten noves edificacions i 
s’aposta pel manteniment i la millora 
del patrimoni arquitectònic, històric i 
cultural existent, a través del catàleg 
de masies i de l’inventari del patrimoni 
cultural.
Amb l’excepció dels casos anteriors.

PEIN PEPNat Activitat
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2

1

Entrada principal a la pedrera provinent de la carretera 
C-1413. Antiga entrada de camions. 

Petits llac dins la pedrera  formats per aigües provinents 
del subsòl i el nivell freàtic barrejades amb aigua de la 
pluja. Caldria fer un anàlisi del nivell  de contaminació.

- 2 -

Zona posterior de la pedrera que connecta amb el ce-
mentiri de Roques Blanques. Hi ha una paret molt ver-
tical però amb reomplert de terres. - 3 -

Vista des de la segona berma. Zona que frena el des-
prendiment. - 4 -
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La problemàtica de l’estat actual

Actualment l’àmbit que ocupa la Pedrera 
Berta genera un trencament de la morfo-
logia del terreny, desconnectant algunes 
peces importants que es detecten al vol-
tant d’aquesta: el cementiri de Roques 
Blanques, Can Domènec o els camins de 
connexió entre municipis.

Hi ha una clara necessitat de restaurar 
aquest gran buit en el terreny amb una 
proposta que contempli tots els ele-
ments de l’entorn existents per tal de re-
lacionar-los entre si i fer-los accessibles 
als usuaris.

Segons la planificació actual el període 
de temps al que un cementiri estàndard 
ha de donar servei és de 40 anys. Aquest 
fet implica un creixement constant de 
la demanda d’espai i per tant, situa les 
bases per executar un projecte que invo-
lucri l’activitat del cementiri amb la del 
Parc Natural.

Es fa evident, la necessitat per part del 
cementiri de Roques Blanques d’incor-
porar nous territoris i expandir-se.
 
< * Dades diàries interpretades segons 
les taxes de mortalitat avaluades entre 
el 2008 i el 2018 a l’institut nacional d’es-
tadística.

Problemàtica
Perquè?

No a l’abocador metropolità per a bales 
d’ecoparc a la pedrera Berta, ja que existeix 
un elevat risc mediambiental a causa de la 
permeabilitat del terreny i la possibilitat de 

contaminació dels aqüífers del subsòl.

Rehabilitar pedrera
Que?

Restaurar el complex Berta perquè deixi de 
ser una ferida dins el Parc de Collserola i que 

pugui restablir la biodiversitat. 

Estratègies
Com?

Reintegració de la cantera a la zona de proxi-
mitat per mitjà de la plantació de la vegeta-

ció autòctona. 

Agents implicats
Qui?

Grups d’experts que tinguin interès en la pe-
drera Berta i que en ocasions aportin fons 

d’inversió.
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Successió mio-
cena inferior de 

Puig Pedrós i 
Molí Calopa

Mina + pedrera 
Berta

1.2

2

05 /  ESTAT ACTUAL

Paràmetres cementiri i problemàtica pedrera

- 1 -

1.2

2

Vista (mirador) des del camí que connecta amb el ce-
mentiri comarcal de Roques Blanques - 5 -

5

3

Vista d’ocell per veure les dues parets principals de la 
pedrera i el conjunt d’aquesta amb la disposició actual 
de les terres. - 6 -

6

Successió de bermes a la paret sud-est de la pedrera. 
Aquesta és la paret que es troba millor conservada i 
amb més zones d’interés geológic. - 7 -
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1 dia  -  9 defuncions 5 anys  - 16.200 defuncions   -  63.500m²

1 mes  -  270 defuncions   -  1060m² 10 anys    - 32.400 defuncions     - 127.200m²

Antigament la pedrera era una mina amb 5 nivells sota 
terra. El nivell freàtic va pujar i els nivells inferiors van 
quedar inundats. Aquest fet va deixar la mina pràcti-
cament inutilitzable i es va començar l’explotació a cel 
obert, deixant el paratge que es pot veure actualment. 
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component de valor identitàri

Incidència Solar

Manipulació antròpica del territoriÀMBITS D’ESTUDIÀMBITS D’ESTUDI

Mapa geològic i edafològic 
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Es farán actuacions en el paisatge per man-
tenir els valors característics inherents al 
lloc per tal de conectar-lo amb Collserola i 
enfatitzar els components identitaris.

Per aconseguir la renaturalització i reha-
bilitació de la pedrera Berta s’escullen uns 
punts sobre els quals es pretèn treballar. Els 
punts analitzats articulen el recorregut a tra-
vés de la serra de roques blanques

I segons el valor que aporten els classifi-
quem en:
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entrada

banys

sala 
d’espera

floristeria

sala 
familiars

vestuaris

sala de  
personal

recepció

oficina

arxiu

banys
servei

accès 
personal

cambra 
frigorífica

sala de 
tanatopraxis

Sala 
d’autòpsies

magatzem 
de taúds

dipòsit de 
cadàvers

preparació 
del fèretre

sala de 
vetlla

lloc de 
culte

transport 
funerari

cerimònia 
de comiat

sala de
cremació

forn laboratori

urna
- El procès per obtenir 
les cendres pot durar 

uns dies - 

Si prové d’un altre 
tanatori

accès 
públic

accès 
fèretre

cafeteria
venta 

d’urnes

- 
19

15
 -

 
C

em
en

ti
ri

 d
el

 b
os

c 
- 

Es
to

co
lm

Er
ic

 G
. A

sp
lu

nd
 +

 S
ig

ur
d 

Le
w

er
en

tz

RecorregutOrganització DualitatTopografia CrematoriAigua Monument

Gràcies al caràcter simbòlic i mo-
numental dels cementiris apareixen 

representats els quatre elements 
de la natura: l’aigua, la terra, l’aire 
i la llum. Aquests evoquen la part 

més espiritual i permeten situar al 
centre les sensacions i emocions 

que més personals.

El recurs utilitzat en moltes oca-
sions per poder mantenir l’aten-
ció de l’usuari i situar-lo dins les 

extensions, és l’efecte escenogràfic 
de contraposar o el que és el ma-

teix complementar des de l’oposat. 
La dualitat entre el buit i el ple o 

l’estratègia compositiva de trencar 
la regularitat del ritme.

La topografia es construeix a partir 
de l’oposició de dualitats aconse-
guint un efecte escenogràfic de 

l’escala del paisatge. Aquest pren 
més importància amb el temps i 
afegeix complexitat a la proposta 

introduint i integrant la proposta en 
el paisatge.

Els diferents elements de programa 
dins el cementiri, es trobaven en 
primera instància separats. A poc 
a poc les diferents estances s’han 
compactat, excepte els espais de 
ritual o lloc de culte que queda 

exempt per la seva connotació espi-
ritual i individual.

L’element del crematori s’ha incor-
porat de manera progressiva dins 

la cultura occidental, ja que inicial-
ment no estava vinculada als rituals 

de comiat. Aquest fet ha fet ne-
cessari que apareguin unes noves 

peces destinades a aquest ús.

La individualitat dels antics mo-
numents funeraris donen lloc a la 
uniformitat de tombes per mos-
trar un paisatge homogeni. Amb 
el temps es creen nous elements 

commemoratius  que encarnen allò 
més transcendental.
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El recorregut axial que domina en 
els primers cementiris moderns va 
perdent el component més proces-
sional per convertir-se en un trajec-

te on se situa al paisatge natural 
com a actor principal d’aquesta 

seqüència organitzada.
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El projecte es desenvolupa 
des d’una proposta que evo-
luciona al llarg del recorregut 

del cementiri. 

S’inicia des d’allò terrenal 
fins al més espiritual, acom-
panyant a l’usuari que expe-
rimenta el dol mitjançant la 

naturalesa. 

S’utilitza l’acció d’apilar 
per construir dins la pe-
drera. S’utilitza el granit 
com a element de cons-

trucció per commemorar 
l’antic ús d’aquest lloc.

S’utilitza l’acció d’ente-
rrar per emular el  pro-
cés d’enterrament d’un 
difunt. S’aprofita la nova 
topografia per generar 

els espais enterrats que 
s’integren al paisatge.

S’utilitza l’acció d’incine-
rar com a ritual que prio-
ritza la part espiritual en 
un procés on és separar 
l’ànima del cos terrenal.

-2- 
ENTERRAR

-3- 
INCINERAR

-1- 
APILAR

* En l’actualitat 
no hi ha Sala de 
vetlla al cemen-
tiri de Roques 

Blanques

* En l’actualitat 
hi ha dos cre-
matoris però 

necessiten dupli-
car-los a causa 
de la demanda
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Proposta de camins i  recorreguts

camí  principal

Recorregut format a partir 
d’anells concèntrics mar-
cats per la forta topografia 
del terreny.

intersecció

Punt de connexió entre dos 
anells o camins  que permeten 
la lliure circulació pel parc.

0,8 m

1 - 3 m 4 m

15€/m2

20€/m2 20€/m2

camins secundaris 
Permeten l’accés a les bermes 
i les zones interiors de la vall.

prat

Extensió natural de terreny que es contra-
posa visualment amb els límits del bosc.

jardí

Plantacions de flors i plantes aromà-
tiques encarregades de crear un eco-
sistema ideal per la vida de la pedrera.

zona d’infiltració

Situada sota el pavelló aprofi-
tant el desnivell generat.

dipòsit d’acumulació

Recollida d’aigües pluvials

aprofitament d’aigües pluvials

Acompanyen tot el recorregut al 
llarg de la pedrera.

bassa natural 

Aigües provinents del 
nivell freàtic i antigues 
excavacions.

drenatge principal

Situada sota el pavellò 
aprofitant el desnivell ge-
nerat.

bassa de fitodepuració

Generada com a dipòsit d’aigua i 
alhora sistema de filtratge.

tallaescorrenties i zones drenants

Encarregades de minimitzar la 
cantitat d’aigua que rep el drenatge 
principal.

zona boscosa

Realitzada a partir de la plan-
tació d’arbres autòctons  com 
a element commemoratiu i 
funerari. Alhora genera una 
barrera visual que dóna priva-
desa al cementiri.

Proposta de vegetació Proposta hídrica

1 - 3 m 20€/m2

Accés distribuidor

Punt intercanviador del programa que 
permet accedir a les instal·lacions del parc 

natural, el parc geològic i el cementiri

Bosc

Àrea que delimita la 
zona del cementiri  

Pavelló

Tanatori, sala de culte i 

sala de tanatopràxia

M
ur

Zona m
antenim

ent, 

laboratori i aula natura

Porta
Crematori i accés a 
la berma

f-f’

a-a’

b-b’

c-c’

d-d’

e-e’

g-g’

h-h’

i-i’

Prat
Àrea del parc natural 

Jardí

Àrea de transició entre el 
cementiri i el parc natural  

Torre 

Accés a les bermes i inici del recorre-
gut al parc geològic. Àmbit catalogat 
amb alt interès mineralògic. Pàrquing

Zona d’estacionament pels visitants 
del cementiri. A partir d’aquest punt 
la circulació rodada queda restringida.

a-a’

b-b’

c-c’

d-d’

e-e’

f-f’

g-g’

h-h’

i-i’

Pàrquing

Zona d’estacionament pels visitants 
del parc natural i geològic.

Entrada principal

Accés al recinte de la pedrera

E/ 1:1200
N

Planta proposta

E/ 1:4000 E/ 1:4000 E/ 1:4000

E/ 1:100

Bassa de fitodepuracióPrat Formació d’aigua naturalEvacuació dels margesZona boscosaJardíCamí principal d’usuaris i manteniment Camins peatonals

Aigua provinent del nivell freàtic 
situada al final del recorregut

Canalització d’aigua amb 
acabat de fusta o pedra

Sistema de filtratge i dipòsit natural d’aigua.És deixarà que creixin naturalment les 
herbes per enfortir la funció de connector 
ambiental.

Amb la plantació d’arbres autòctons acon-
seguirem una massa forestal sana i diver-

sa i una bona restauració del sotabosc. 

Selecció d’espècies encarrega-
des de garantir el bon funciona-
ment ecològic del parc.

Rasa de drenatgeMur de contenció Mur de contenció per gravetat Accessos a les bermesSender Talús natural
Evacuació d’aigües 

als camins principals Aprofitament d’aigua de pluja

Per a ús i manteniment del parc naturalCanalització d’aigua amb 
acabat de fusta o pedra

Situades en les zones elevades de la pedrera i encarre-
gades de canalitzar l’aigua cap a la bassa principal.

Sistema drenant i paviment filtrantBlocs de granit extrets de la pedreraBlocs de granit extret de la pedreraNeteja i adequació de les bermes i camins existents 

Topografia

Es genera una topografia que busca  conectar i fer accesible la pedrera 
Berta, alhora que s’equilibra la relació de desmunts i terraplens. Amb 

l’aprofitament del terreny actual l’aportació exterior de terres queda 
reduïda aproximadament a 2.263 T. 

Terraplens : 2.260.610 T
Desmunts : 2.263.000 T
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Aquí hubo un mar hace un mi-
llón de años.

El hombre no lo sabe, mas la 
piedra se acuerda.

Pártela: hay un cangrejo en sus 
entrañas,

todo de piedra ya, forma mag-
nífica

que se negó a ser polvo.
Ante el peñasco y el guijarro, 

piensa
que acaso fueron seres dolo-

rosos,
sangre y pulmones palpitantes.

Entre la ciega roca
y el trémolo extasiado de la 

salamandra
tan sólo hay tiempo.

William Ospina
···

L’indret de la pedrera Berta 
sempre ha estat una zona d’alt 
interès geològic i nínxol d’es-
tudi per la seva diversitat d’es-
pècies minerals. Es fa evident, 
conservar el llegat històric i 
intrínsec del lloc. Ajudant a 
l’usuari a poder visitar les ber-
mes i els minerals de manera 
segura.
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Roure
Quercus cerrioides

Requeriments
Creixement

Fulla
Alçada

Copa
Distància

Sol
Ràpid
Perenne
15-25 m 
7-15 m
7 m 

Sol
Ràpid
Caduca
8-15 m
6-8 m 
5 m

N

Arbres
Plantació puntual

Llegenda 

A - 

B - 

C - 

D - 

Parc Geològic
Recorregut d’interès educatiu
Es genera un recorregut que connecta 
Can Domènech i la Pedrera passant pels 
tres nivells de bermes existents. En el pri-
mer tram trobem la torre d’accés, ja que 
la diferència d’altura entre un nivell i l’altre 
és de 15 m. La resta del recorregut se so-
luciona per mitjà d’un camí que passa per 
les zones de més interès mineralògic.

Aparcament
Accés al cementiri
Segons la normativa PEIN (Pla Especial 
d’Interès Natural) no s’admeten concen-
tracions de més de 15 vehicles (article 16) 
per tant, l’aforament al pàrquing estarà 
regulat a l’entrada. A partir d’aquest punt 
comença l’itinerari relacionat amb el ce-
mentiri.

Mimosa
Espai estàtic
Aprofitant l’ombra projectada per la Mi-
mosa generem un espai de tranquil·litat i 
reunió al marge del Parc Natural des d’on 
poder aturar-se i contemplar el paisatge.

Espai vegetal
Gran esplanada
Gran terrassa d’herba que té com a teló 
de fons gegantins murs granítics. Aquest 
espai és ideal per realitzar tota mena 
d’activitats esportives, lúdiques i educati-
ves o simplement per gaudir d’estar en un 
entorn natural.

Prat
Plantació en massa

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Sol
Lent
Caduca
25-35 m
6-8 m 
10 m 

Pi blanc 
Pinus halepensis

Freixe
Fraxinus angustifolia

Sol o semiombra
Ràpid
Caduca
3-8 m
4-6 m 
3 m

Avellaner
Corylus avellana

Arboç
Arbutus unedo

Sol o semiombra
Lent
Perenne
3-5 m
2-6 m 
3 m

Festuca rubra
Gespes

Es tracta d’una 
espécie de  baix 
manteniment. Es 
desenvolupa en 
climes secs i s’uti-
litza en plantacions 
extensives. 

Gran varietat
Prat frondós

Varietat de plan-
tes  com: Agrostis 
capillaris, Achillea 
millefolieum, Ga-
lium verum, Dian-
thus deltoides. 
Baix manteniment.

Scilla Siberica
Sota Bosc

Creix entre l’herba 
silvestre i és molt 
resistent a les tre-
pitjades i persisteix 
amb facilitat. 

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Gramínies + 
Herbàcies
Talussos

La combinació 
d’arrels extensi-
ves i intensives 
de les gramínies i 
les herbàcies fan 
que els talussos 
no s’erosionin i les 
arrels es fixin al te-
rreny.

En fer un reconeixement de l’estat actual 
ens adonem que hi ha terres abocades i 
decidim replantejar la proposta per uti-
litzar les terres existents per a fer una 
proposta equilibrada. D’aquesta manera 
reubicarem un total de 2.263.000 T en te-
rres extretes, sobre una proposta que ne-
cessita 2.260.000 T de terres. Les 2.263 
T de terres restants s’utilitzaran per ade-
quar el camí d’accés des de la carretera 
C-1413.

E/ 1:1000

En tot l’àmbit d’accés tenim un volum total de des-
munts de 900.800 tones i el de terraplens és de 
1.512.000 T, ja que comptarà amb la adeqüació del 
terreny per realitzar la carretera d’accés. El volum 
de terres per a la formació de terraplens és major 
que el volum de terres extret i per tant traslladarem 
612.100 T de terres de les altres zones on la relació 
d’extracció és major.

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Sol o semiombra
Ràpid
Perenne
4-10 m
6-8 m 
Primer arbre en florir

Mimosa
Acacia sp

Malla de coco
Estabilització talús

S’utilitza una malla 
de coco per evitar 
l’erosió del talús i 
permetre que crei-
xin les gramínies i 
les herbàcies .

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Llum encastada

Peça de metàl·lica 
d’alumini encastada 
al mur. Bombeta de 
baix consum amb 
una bombeta LED 
d’adaptació A++. 
L’angle de sortida 
de la llum és molt 
ampli.

Drenatge del terreny

Rasa de drenat-
ge realitzada amb 
grava, sorra i terres 
encarregada de la 
recollida d’aigües. 

Canalització

Canaleta metàl·lica 
situada majoritària-
ment a les vores 
dels camins on els 
usuaris poden ac-
cedir amb vehicles.

Llum de camí

Balisa metàl·lica de 60 
cm d’alçada pensada 
per il·luminar amb baixa 
intensitat els camins in-
teriors de les terrasses 
per tal de minimitzar la 
possible contaminació 
lumínica. Valor IP44 re-
sistent a la pluja.

Bassa d’aigua

Massa aquosa for-
mada per fitode-
purar naturalment 
l’aigua alhora que 
permet la creació 
d’habitats per am-
fibis i col·labora a la 
recuperació ecolò-
gica de la pedrera.

Llum vertical

Balisa metàl·lica 
de 110 cm d’alçada 
pensada per il·lu-
minar i delimitar 
els camins perime-
trals d’accés rodat. 
El seu valor IP de 
IP44, és resistent a 
la pluja.

A - 

B - 
C - 

D - 

S1

S2
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E/ 1:200Secció A-A’

E/ 1:200Secció B-B’

E/ 1:100Secció C-C’

E/ 1:100Secció E-E’

E/ 1:100Secció D-D’

A-A’
B-B’

C-C’
E-E’

D-D’

Camí AparcamentBassa fitodepuració

TorreBerma Berma

Camí d’accés

Camí al prat

Prat

Repòs sota MimosaAccés secundari al prat

Bassa principal

Aparcament Accés cotxe difuntsCamí del bosc Accés al prat

Berma

Torre Accés al parc geològic 

La Torre

Es construeix una torre a la paret 
est del complex Berta. Aquesta fa 
accessible i ràpida l’arribada dels 
usuaris a les bermes superiors 
per tal de  fer visitables els vesti-
gis geològics característics de la 
pedrera. Tanmateix, la torre actua 
de mirador.
La torre té l’estructura metàl·lica i 
es col·loca sobre el terreny. 

Accés al prat

La Mimosa

L’accés al prat té dues entrades. 
La principal té una topografia 
més progressiva i la secundària 
t’aproxima a la zona de repòs de 
l’arbre. Les dues et deixen en zo-
nes diferents del prat. L’entorn de 
la mimosa és un espai de repòs, 
ombra i calma.

Accés al cementiri

L’ aparcament

El cementiri disposa d’un pàr-
quing que es troba a l’entrada 
d’aquest. És una esplanada en-
voltada de vegetació que fa de ba-
rrera visual i l’integra en l’entorn.  

El
s 
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Esplanada per a quinze cotxes 
envoltada de vegetació autòc-
tona del parc natural de Coll-
serola. Els arbres creen un es-
pai d’ombra que alhora creen 
una barrera visual des d’altres 
llocs de la pedrera.  
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“Sólo hay una pequeña parte de 
la arquitectura que pertenezca 
al arte: el monumento funera-
rio y el monumento conmemo-

rativo. Todo lo demás, lo que 
sirve para un fin, debe quedar 

excluido del reino del arte.”
-

Adolf Loos
···

El bosc és l’espai més íntim de 
la pedrera Berta. És on es tro-
ba l’extensió del cementiri, les 
zones de sepultura i el pavelló 
commemoratiu. La vegetació 
defineix l’entorn segons què 
vol ser vist i el que cal ser des-
cobert o restar en la intimitat. 
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Roure
Quercus cerrioides

Requeriments
Creixement

Fulla
Alçada

Copa
Distància

Sol
Ràpid
Perenne
15-25 m 
7-15 m
7 m 

Sol
Ràpid
Caduca
8-15 m
6-8 m 
5 m

N

Arbres
Plantació puntual

Llegenda 

A - 

B - 

C - 

D - 

Bosc
Inici de l’itinerari que recorre el cementiri, 
trobem una gran massa boscosa que deli-
mita el terre sota el qual s’enterren els di-
funts. Envoltat de bosc es troba enterrada 
la primera “fita”, el pavelló, lloc de culte 
per realitzar cerimònies religioses.

Tombes
Aprofitem les terrasses per generar altura 
suficient per donar privacitat als familiars 
respecte dels usuaris del Parc Natural.

Làmina d’aigua
Envoltat d’arbres apareix un altre espai 
estàtic on poder seure i aturar-se. La 
tranquil·litat que provoca l’aigua quan està 
immòbil fa d’aquest lloc un espai ideal per 
meditar i recordar als difunts.

Aparcament
Segons la normativa PEIN (Pla Especial 
d’Interès Natural) no s’admeten concen-
tracions de més de 15 vehicles (article 16) 
per tant, l’aforament al pàrquing estarà 
regulat a l’entrada. A partir d’aquest punt 
comença l’itinerari relacionat amb el ce-
mentiri.

Prat
Plantació en massa

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Sol
Lent
Caduca
25-35 m
6-8 m 
10 m 

Pi blanc 
Pinus halepensis

Freixe
Fraxinus angustifolia

Sol o semiombra
Ràpid
Caduca
3-8 m
4-6 m 
3 m

Avellaner
Corylus avellana

Arç blanc
Crataegus monogyna

Sol
Mitjà
Caduca
4-6 m
4-6 m 
1,5-3 m

Ametller
Prunus dulcis

Sol
Mitjà
Caduca
4-10 m
3 m 
5,5 m

Arboç
Arbutus unedo

Sol o semiombra
Lent
Perenne
3-5 m
2-6 m 
3 m

Festuca rubra
Gespes

Es tracta d’una 
espècie de  baix 
manteniment. Es 
desenvolupa en 
climes secs i s’uti-
litza en plantacions 
extensives. 

Gran varietat
Prat frondós

Varietat de plan-
tes  com: Agrostis 
capillaris, Achillea 
millefolieum, Ga-
lium verum, Dian-
thus deltoides. 
Baix manteniment.

Scilla Siberica
Sota Bosc

Creix entre l’herba 
silvestre i és molt 
resistent a les tre-
pitjades i persisteix 
amb facilitat. 

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Gramínies + 
Herbàcies
Talussos

La combinació 
d’arrels extensi-
ves i intensives 
de les gramínies i 
les herbàcies fan 
que els talussos 
no s’erosionin i les 
arrels es fixin al te-
rreny.

N

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Xiprer
Cupressus sempervirens

Sol
Ràpid
Perenne
25-35 m
0,6-2 m 
0,5 m

En l’àmbit del bosc tenim un volum total de desmunts de 
408.300 tones i el de terraplens és de 406.640 T. El volum 
de terres per a la formació de terraplens és similar al vo-
lum de terres. Aquest fet, permet fer un repartiment de les 
terres extretes i les abocades equilibrat.

En fer un reconeixement de l’estat actual 
ens adonem que hi ha terres abocades i 
decidim replantejar la proposta per uti-
litzar les terres existents per a fer una 
proposta equilibrada. D’aquesta manera 
reubicarem un total de 2.263.000 T en te-
rres extretes, sobre una proposta que ne-
cessita 2.260.000 T de terres. Les 2.263 
T de terres restants s’utilitzaran per ade-
quar el camí d’accés des de la carretera 
C-1413.

E/ 1:1000

Llum encastada

Peça de metàl·lica 
d’alumini encastada 
al mur. Bombeta de 
baix consum amb 
una bombeta LED 
d’adaptació A++. 
L’angle de sortida 
de la llum és molt 
ampli.

Drenatge del terreny

Rasa de drenat-
ge realitzada amb 
grava, sorra i terres 
encarregada de la 
recollida d’aigües. 

Canalització

Canaleta metàl·lica 
situada majoritària-
ment a les vores 
dels camins on els 
usuaris poden ac-
cedir amb vehicles.

Llum de camí

Balisa metàl·lica de 60 
cm d’alçada pensada 
per il·luminar amb baixa 
intensitat els camins in-
teriors de les terrasses 
per tal de minimitzar la 
possible contaminació 
lumínica. Valor IP44 re-
sistent a la pluja.

Bassa d’aigua

Massa aquosa for-
mada per fitode-
purar naturalment 
l’aigua alhora que 
permet la creació 
d’habitats per am-
fibis i col·labora a la 
recuperació ecolò-
gica de la pedrera.

Llum vertical

Balisa metàl·lica 
de 110 cm d’alçada 
pensada per il·lu-
minar i delimitar 
els camins perime-
trals d’accés rodat. 
El seu valor IP de 
IP44, és resistent a 
la pluja.

La proposta de vegetació del bosc 
vol renaturalitzar la part posterior 
de la pedrera amb vegetació autoc-
tona del parc de Collserola. Alhora 
busca adaptar-se a les terrases i a 
la funció de cada zona. Els arbres 
més alts es situen a la part poste-
rior que fan de teló de paisatge i 
van decreixent a mida que arriben 
al prat. Els arbres amb contacte al 
prat són més baixets i tupits per 
fer de tancament del cementiri 
peró amb perspectiva de bosc.

A - 

B - 

C - 

D - 

S1S2
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E/ 1:200Secció A-A’

E/ 1:200Secció B-B’

E/ 1:100Secció C-C’

A-A’ B-B’

C-C’

Diagrames de tipus de sepultura a la zona del bosc

TombesTalús de pedresBoscPavelló

Tombes
Sepultura enterrada

Camí perimetral

PratTombes perimetrals Bosc Tombes a les terrassesPavelló

Mides: 2,4 x 0,9 x 2,2 m
Tombes familiars fins a 
tres nivells. Aptes per a 
taüts, urnes o ossos.

Amb la secció esglaona-
da del bosc per mitjà de 
les diferents terrasses es 
busca donar privacitat al 
cementiri de la resta de la 
pedrera. La diferencia to-
pogràfica i la vegetació afa-
voreixen al recolliment de 
les tombes i un recorregut 
agradable per acomiadar o 
visitar els éssers estimats. 

Camí perimetral

Tombes perimetrals Bosc PavellóMemorial- Làmina d’aigua Tombes a les terrassesBosc

Camí cotxe funerari Tombes Talús d’herbes Osaris Camí cotxe funerari Tombes Mur contenció Prat

Ossaris
Sepultura enterrada

Túmul de pedra
Sepultura enterrada

Arbre familiar
Sepultura enterrada

Mides: 1,02 x 0,5 x 0,6 m
Ossaris familiars d’un 
nivell. Aptes per a ur-
nes o ossos.

Mides: 0,2 x 0,5 x 1 m
Túmul de pedra amb 
noms dels difunts ap-
tes per cendres i urnes.

Mides: Espai de terreny 
de 2 m2.
Apte per inhumar fins 
a set urnes biodegra-
dables al voltant d’un 
arbre autòcton.



16 /  L’ATMOSFERA DEL JARDI

Planta tu propio jardín y deco-
ra tu propia alma, en lugar de 
esperar que alguien te traiga 

flores.

Jorge Luis Borges
···

El jardí és una zona de transi-
ció. És transició en la vegetació 
però també en l’ús de la berma. 
S’aprofita la berma per eixam-
plar la zona d’enterrament i 
excavar a la roca alguns nín-
xols. Un lloc de calma i reflexió 
on poder gaudir de les visuals a 
la totalitat de la pedrera. 
El jardí és de vegetació baixa i 
mitjana per no amagar les pa-
rets de la pedrera però donar 
privacitat. Un jardí de flors sil-
vestres i triades per ser el re-
pòs dels difunts i dels vius. 
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Llum encastada

Peça de metàl·lica 
d’alumini encastada 
al mur. Bombeta de 
baix consum amb 
una bombeta LED 
d’adaptació A++. 
L’angle de sortida 
de la llum és molt 
ampli.

Drenatge del terreny

Rasa de drenat-
ge realitzada amb 
grava, sorra i terres 
encarregada de la 
recollida d’aigües. 

Canalització

Canaleta metàl·lica 
situada majoritària-
ment a les vores 
dels camins on els 
usuaris poden ac-
cedir amb vehicles.

Llum de camí

Balisa metàl·lica de 60 
cm d’alçada pensada 
per il·luminar amb baixa 
intensitat els camins in-
teriors de les terrasses 
per tal de minimitzar la 
possible contaminació 
lumínica. Valor IP44 re-
sistent a la pluja.

Bassa d’aigua

Massa aquosa for-
mada per fitode-
purar naturalment 
l’aigua alhora que 
permet la creació 
d’habitats per am-
fibis i col·labora a la 
recuperació ecolò-
gica de la pedrera.

Llum vertical

Balisa metàl·lica 
de 110 cm d’alçada 
pensada per il·lu-
minar i delimitar 
els camins perime-
trals d’accés rodat. 
El seu valor IP de 
IP44, és resistent a 
la pluja.

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Jacaranda
Jacaranda mimosifolia

Requeriments
Creixement

Fulla
Alçada

Copa
Ombra

N

Arbres
Plantació puntual

Llegenda

A - 

B - 

C - 

D - 

Jardí
On hi trobem una gran varietat de flors i 
d’herbes aromàtiques que acompanyen 
el recorregut alhora que generen una ba-
rrera visual separadora pels usuaris que 
vénen a visitar o enterrar als difunts.

Porta
Aquest edifici incorpora la tercera dimen-
sió al recorregut, ja que permet accedir a 
les Bermes que es troben a una altura de 
15 m respecte de la cota inferior. També 
apareix l’edifici crematori on els usuaris 
poden acomiadar als seus difunts

Bermes
Els usuaris que vulguin dipositar les cen-
dres en els ossaris situats a l’interior de la 
roca ho podran fer en qualsevol dels es-
pais que es troben al llarg del recorregut 
per les Bermes. Igual que els usuaris que 
desitgin contemplar les vistes o realitzar 
aquest l’itinerari. 

Espai vegetal
Gran terrassa d’herba que té com a teló 
de fons gegantins murs granítics. Aquest 
espai és ideal per realitzar tota mena 
d’activitats esportives, lúdiques i educati-
ves o simplement per gaudir d’estar en un 
entorn natural.

Prat
Plantació en massa

Sol
Mitjà
Perenne
8-12 m
10-12 m 
Ombra mitja

Festuca rubra
Gespes

Es tracta d’una 
espécie de  baix 
manteniment. Es 
desenvolupa en 
climes secs i s’uti-
litza en plantacions 
extensives. 

Gran varietat
Prat frondós

Varietat de plan-
tes  com: Agrostis 
capillaris, Achillea 
millefolieum, Ga-
lium verum, Dian-
thus deltoides. 
Baix manteniment.

Scilla Siberica
Sota Bosc

Creix entre l’herba 
silvestre i és molt 
resistent a les tre-
pitjades i persisteix 
amb facilitat. 

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Gramínies + 
Herbàcies
Talussos

La combinació 
d’arrels extensi-
ves i intensives 
de les gramínies i 
les herbàcies fan 
que els talussos 
no s’erosionin i les 
arrels es fixin al te-
rreny.

En l’àmbit del jardí tenim un volum total de desmunts 
de 216.666 tones ja que es rebaixa tot el terreny a 
la cota +80. Les terres extretes seran abocades a la 
zona d’accés on és generarà un camí que connectarà 
el cementiri de Roques Blanques i la Pedrera.

En fer un reconeixement de l’estat actual 
ens adonem que hi ha terres abocades i 
decidim replantejar la proposta per uti-
litzar les terres existents per a fer una 
proposta equilibrada. D’aquesta manera 
reubicarem un total de 2.263.000 T en te-
rres extretes, sobre una proposta que ne-
cessita 2.260.000 T de terres. Les 2.263 
T de terres restants s’utilitzaran per ade-
quar el camí d’accés des de la carretera 
C-1413.

E/ 1:1000

N

Sol o semiombra
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-0,6 m 
Rosa

Flors
Plantació mitjana

Herba de St. Jordi
Centranthus ruber

Requeriments
Creixement

Floració 
Alçada

Color flor

Sol o semiombra
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-0,5 m 
Verd, lila, blanc

H.Aromàtiques
Thymus vulgaris

Sol
Ràpid
Primavera-Estiu
0,5-3 m 
Verd

Cànem i d’altres
Planta fitodepuradora 

Sol
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-1,2 m 
Lila

Lavanda
Lavandula angustifolia

Sol
Ràpid
Tardor
0,3-0,8 m 
Rosa o lila

Bruguerola
Calluna vulgaris

Sol
Ràpid
Hivern a Estiu
0,5-2 m 
Groc

Argelaga borda
Genista scorpius

Ombra
Ràpid
Perenne
0,5-2 m 
Verd

Falguera aquilina
Pteridium aquilinum

A - 

B - 

C - 

D - 

S1

S2
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E/ 1:200Secció A-A’

E/ 1:200Secció B-B’

E/ 1:50Secció C-C’

1a fase detall barrenos

A-A’

B-B’C-C’

Jardí de plantes autòctones Edifici Porta Berma

Diagrames de la voladura

Zona seguretatCamí bermaNínxols excavatsEstabilització per volonat

-1-

Estat inicial inalterat

-3-

Resultat final després de l’explo-
sió. Aprofitament de les pedres 
per a murs de contenció.

Camí perimetral Zona canalNínxols a la paret Jardí PratCamí de transició 

JacarandaZona nínxols excavats a la paret

Llegenda secció C-C’

A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H - 

Sistema d’estabilització del granit per volonat

Rodó d’acer estabilitzador de terreny cada 1m 
+ rodons addicionals de suport cada 0.5 m

Material adhesiu format a partir de la barreja 
de resina i ciment

Gunitat per la impermeabilització de les parets 

Nínxols mortuoris 

Sistema d’enllumenat de camins i bermes

Mallat metàl·lic de protecció per evitar despre-
niments de roca

Barana realitzada a partir de perfils i  tensors 
metàl·lics 

Axonometria nínxols paret inferior E/ 1:50

-2-

Voladura del granit per mitjà d’un 
procés cuele.

Cuele /posició explosius/

L’esquema consisteix en 
un cuele i un contracuele 
de dinamita que exploten 
amb segons de diferencia  
respecte les corones del 
perímetre. Aquesta explo-
sió permet obrir una cara 
lliure a la roca per donar-li 
una direcció a l’explosió. 
Profunditat màxima per 
cada voladura = 3-4 m



19 /  L’ATMOSFERA DEL PRAT

El prat és descans, és calma, 
és desconnexió i espai de tro-
bada. És recolliment per a fer 
activitats que necessitin una 
esplanada ampla. És parc na-
tural i contacte amb la natura. 
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14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Requeriments
Creixement

Fulla
Alçada

Copa
Distància

Sol
Ràpid
Perenne
15-25 m 
7-15 m
7 m 

N

Arbres
Plantació puntual

Llegenda 

A - 

B - 

C - 

D - 

Mur
Al final del recorregut trobem confrontats 
la bassa d’aigua i un gran mur de conten-
ció, a l’interior d’aquest mur hi trobarem 
la tercera i ultima “fita”. Un espai pensat 
per donar servei tant al Parc Natural com 
als usuaris que el visiten per mitjà d’acti-
vitats educatives, museístiques i de man-
teniment del Parc.

Bassa de Fitodepuració
El punt més baix de la Pedrera és on es 
troba la gran bassa d’aigua formada per 
la barreja d’aigües pluvials i les que pro-
venen del nivell freàtic. És un espai arre-
cerat gràcies a la topografia i això permet 
la formació d’habitats per éssers aquàtics 
i amfibis afavorint així, la rehabilitació 
ecològica de la Pedrera.

Canal
Canal de fitodepuració natural que acom-
panya el camí itinerant dintre del Parc Na-
tural. Aquest canal forma part de la xarxa 
hídrica de la pedrera i s’encarrega de re-
collir i filtrar les aigües de la pluja al llarg 
del recorregut.

Prat
Gran terrassa d’herba que té com a teló 
de fons gegantins murs granítics. Aquest 
espai és ideal per realitzar tota mena 
d’activitats esportives, lúdiques i educati-
ves o simplement per gaudir d’estar en un 
entorn natural.

Prat
Plantació en massa

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Pi blanc 
Pinus halepensis

Sol o semiombra
Ràpid
Caduca
3-8 m
4-6 m 
3 m

Avellaner
Corylus avellana

Arç blanc
Crataegus monogyna

Sol
Mitjà
Caduca
4-6 m
4-6 m 
1,5-3 m

Arboç
Arbutus unedo

Sol o semiombra
Lent
Perenne
3-5 m
2-6 m 
3 m

Festuca rubra
Gespes

Es tracta d’una 
espécie de  baix 
manteniment. Es 
desenvolupa en 
climes secs i s’uti-
litza en plantacions 
extensives. 

Gran varietat
Prat frondós

Varietat de plan-
tes  com: Agrostis 
capillaris, Achillea 
millefolieum, Ga-
lium verum, Dian-
thus deltoides. 
Baix manteniment.

Scilla Siberica
Sota Bosc

Creix entre l’herba 
silvestre i és molt 
resistent a les tre-
pitjades i persisteix 
amb facilitat. 

14.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.0014.00 14.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.008.00

Gramínies + 
Herbàcies
Talussos

La combinació 
d’arrels extensi-
ves i intensives 
de les gramínies i 
les herbàcies fan 
que els talussos 
no s’erosionin i les 
arrels es fixin al te-
rreny.

En fer un reconeixement de l’estat actual 
ens adonem que hi ha terres abocades i 
decidim replantejar la proposta per uti-
litzar les terres existents per a fer una 
proposta equilibrada. D’aquesta manera 
reubicarem un total de 2.263.000 T en te-
rres extretes, sobre una proposta que ne-
cessita 2.260.000 T de terres. Les 2.263 
T de terres restants s’utilitzaran per ade-
quar el camí d’accés des de la carretera 
C-1413.

En tot l’àmbit del prat tenim un volum total de des-
munts de 737.333 tones i el de terraplens és de 
341.870 T. El volum de terres extretes és major que 
el volum de terres per a la formació de terraplens en 
395.463 T.

Les 395.463 T de terres extretes sumades a les 
216.666 de la zona del Jardí equivalen a les 612.100 
T que seran abocades a la zona d’accés.

N

E/ 1:1000

Sol o semiombra
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-0,6 m 
Rosa

Flors
Plantació mitjana

Herba de St. Jordi
Centranthus ruber

Requeriments
Creixement

Floració 
Alçada

Color flor

Sol o semiombra
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-0,5 m 
Verd, lila, blanc

H.Aromàtiques
Thymus vulgaris

Sol
Ràpid
Primavera-Estiu
0,5-3 m 
Verd

Cànem i d’altres
Planta fitodepuradora 

Sol
Ràpid
Primavera-Estiu
0,3-1,2 m 
Lila

Lavanda
Lavandula angustifolia

Llum encastada

Peça de metàl·lica 
d’alumini encastada 
al mur. Bombeta de 
baix consum amb 
una bombeta LED 
d’adaptació A++. 
L’angle de sortida 
de la llum és molt 
ampli.

Drenatge del terreny

Rasa de drenat-
ge realitzada amb 
grava, sorra i terres 
encarregada de la 
recollida d’aigües. 

Canalització

Canaleta metàl·lica 
situada majoritària-
ment a les vores 
dels camins on els 
usuaris poden ac-
cedir amb vehicles.

Llum de camí

Balisa metàl·lica de 60 
cm d’alçada pensada 
per il·luminar amb baixa 
intensitat els camins in-
teriors de les terrasses 
per tal de minimitzar la 
possible contaminació 
lumínica. Valor IP44 re-
sistent a la pluja.

Bassa d’aigua

Massa aquosa for-
mada per fitode-
purar naturalment 
l’aigua alhora que 
permet la creació 
d’habitats per am-
fibis i col·labora a la 
recuperació ecolò-
gica de la pedrera.

Llum vertical

Balisa metàl·lica 
de 110 cm d’alçada 
pensada per il·lu-
minar i delimitar 
els camins perime-
trals d’accés rodat. 
El seu valor IP de 
IP44, és resistent a 
la pluja.

A - 

B - 

C - 

D - 

S1

S2
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E/ 1:200Secció A-A’

E/ 1:200Secció B-B’

E/ 1:100Secció C-C’

E/ 1:100Secció D-D’

A-A’

B-B’

C-C’

E-E’

D-D’

Zona de platja Paret i bermes d’accésEdifici d’educació i manteniment

Terrasses d’herbes aromàtiques Zona de platja Bassa principal

Prat inferiorMur de contenció i rasa de drenatge

Característiques del prat 

E/ 1:100Secció E-E’

Prat

Canal de drenatge

PratCamí prat

Prat inferiorTalús d’herbàcies i gramíniesCanal de fitodepuracióCamí del canalZona ajardinadaCamí del prat

Prat inferiorTalús d’herbàcies i gramíniesCanal de fitodepuracióCamí del canalCamí del prat

El recorregut

Grans extensions de prat envol-
tades de les parets rocoses de la 
pedrera, on poder fer esport, re-
posar, fer activitats o passejar...

El canal

El canal és l’element més impor-
tant  dins el recorregut de l’aigua. 
Es tracta l’aigua, recopilada de 
les pluges i conduïda pel canal 
de drenatge, per fitodepuració. A 
més crea una zona de repòs que 
fa variar el paisatge del prat. 

La bassa

El final del recorregut de la pedre-
ra Berta es troba la bassa princi-
pal. Un element generós de la 
cadena de l’aigua. És el punt més 
baix topogràficament i on aflora 
l’aigua del subsòl, per aquest mo-
tiu es recondueix tota l’aigua aquí.

Les terrasses

Es construeixen un seguit de te-
rrasses per arribar progressiva-
ment a la bassa d’aigua. Els murs 
de contenció permeten salvar el 
desnivell. A les terrasses si plan-
ten herbes aromàtiques per afa-
vorir la biodiversitat.



22 /  L A PL ATJA

La platja és la desembocadura 
del recorregut, l’última fita on 
es recull l’aigua. És una zona 
on predomina la sorra i l’aigua  
i on es troba la gran bassa. És 
l’espai de reunió davant l’edifici  
del parc natural, un espai obert 
on poder aprendre de l’entorn. 
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Apilar i travar

Existeix un paral·lelisme entre els diversos trac-
taments dels materials petris i els rituals fune-
raris. Trobem simbòlicament els tres tipus de 
rituals al llarg del recorregut tant en el paisatge   
i les diferents formes d’enterrar els difunts, com 
en les fites on: se sepulta el pavelló, s’enterra 
l’edifici del mur i es fan incineracions en el cre-
matori.
Es posa en relació l’arquitectura i l’entorn per 
mitjà del granit, que permet fer aquesta dualitat 
entre la construcció i l’enterrament.

Tallar i excavar

Conceptes de la roca i la mort

Esmicolar i desmaterialitzar

Pavelló - Recorregut 

Porta - Connexió

Mur - Punt final

Aprofitament dels recursos del lloc

El pavelló és un espai que es troba en el subsòl 
sobre el qual el diposita una gran roca, que emula 
les antigues tombes “cairn”. 
El pavelló es fragmenta en dos nuclis pel pas del 
recorregut que alhora ajuda a diferenciar les fun-
cions destinades a cada costat. 

La porta és un edifici que s’adapta a les preexis-
tències de la paret de la pedrera Berta. Es ca-
mufla per la malla de seguretat que s’utilitza en 
algunes zones. D’aquesta manera el crematori 
queda embegut a la paret, simbolitzant que s’ha 
entrat dins la roca i suposa el llindar entre la vida 
i la mort, que dóna transcendentalitat a l’espai, ja 
que a través de la incineració se separa allò ma-
terial de l’espiritual.
Tanmateix, aquesta fita aporta una nova dimensió 
al recorregut que permet la circulació en vertical.

El mur és la darrera fita del recorregut i va lligat al 
recorregut de l’aigua, ja que es troba a la mateixa 
zona de la bassa d’aigua. És per això que aquest 
edifici està pensat per donar suport al parc natu-
ral. Tant des del punt de vista educatiu i geològic 
com de servei i manteniment. 

Per esprémer els recursos de l’entorn, es busca 
convertir l’element principal de la pedrera (les 
pedres) en elements constructiu i d’utilitat per a 
l’elaboració del projecte. És per aquest motiu que  
molts dels edificis i murs del paisatge és fan a 
partir de roques de diferents mides.
1 -  Recol·lecta de pedres procedents de les pa-
rets i les bermes.
2 - Encofrat de fusta i posició de les pedres dins 
l’encofrat.
3 - Abocat d’argamassa (morter format per calç, 
sorra i aigua) i posterior desencofrat un cop sec.

Sepultar Enterrar Incinerar
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“Yes, death. Death must be 
so beautiful. To lie in the soft 
brown earth, with the grasses 
waving above one’s head, and 
listen to silence. To have no yes-
terday, and no to-morrow. To 
forget time, to forget life, to be 

at peace”

Oscar Wilde
...

El pavelló és l’edifici del tana-
tori i la sala de culte. Un es-
pai majoritàriament enterrat 
però ventilat a l’exterior per la 
seva coberta flotant que li dona 
privacitat i visuals al mateix 
temps.
L’edifici es troba dins el reco-
rregut, i permet que l’usuari 
que vetlla el difunt o que resa a 
la sala de culte ja estiguin dins   
la “promenade” del cementiri. 



Es
tr

at
èg

ie
s 

de
 p

ro
je

ct
e

Apilar Monumentalitzar Emular Naturalitzar

El granit com a material present a tota la pe-
drera també serà present en l’arquitectura 
d’aquesta. Així es crea un vincle entre la pro-
posta del projecte i l’entorn amb un mateix 
llenguatge constructiu. 

L’acció d’apilar blocs de granit com a estratè-
gia de projecte és definida pels antics rituals 
gaèlics anomenats “Cairn” on s’enterrava al di-
funt al cim d’una muntanya amuntonant pedres 
sobre aquest. D’aquesta manera cada cop que 
es visitava al difunt es pujava fins al cim de la 
muntanya amb una pedra que es dipositava so-
bre la tomba com a ofrena. Així doncs, la tomba 
quedava com un element més del paisatge que 
s’anava modificant amb el pas del temps. Creació de tombes a partir d’apilar pedres per 

crear petites fites que transformen el paisatge.
Creació de prats amb pendent suau com a me-
morial alternatiu per afegir continuïtat al pla de 

renaturalització de la pedrera.

Monumentalitzar la mort per mitjà d’elements 
commemoratius. 

L’acció d’apilar elements petris està directament 
vinculat als rituals primitius que utilitzaven els 

ancestres per enterrar el difunt. 

Pedrera Berta - St.Cugat del Vallès - 2020 Fosa ardeantina - Roma - 1949 Cairn - Escòcia - 1879 Cementiri de Roques Blanques - El Papiol - 1984

25 /  PAVELLÓ COMMEMORATIU

Estratègies en l’aproximació del tanatori

Gerard López · Júlia Ros  /  Màster ETSAV 2020/21 

NATURALITZAR EL RECORD / la pedrera Berta   

1ª Fase: Excavació

S’obra una rasa en sentit del recorregut,
S’eixampla l’excavació fins a obtenir la mida ne-
cessària i es traslladen les terres a les zones on 

és realitzaran terraplens.

2ª Fase: Contenció i estabilització  

Per garantir l’estabilització horitzontal es genera 
un perímetre de contenció format amb grans blocs 
de carreus provinents dels desbrossaments de la 

Pedrera.

3ª Fase: Edificació i recorregut

Es generen dos tipus d’espais separats pel recorre-
gut. Un espai obert a l’aire lliure on es troba la sala de 
culte i un espai interior on es troben dos sales-tana-

tori i la sala de tanatopràxia.

E/ 1:75Planta del pavelló

N

Secció A-A’ E/ 1:75

Secció B’ E/ 1:75

A-A’

B-B’
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E/ 1:50Secció B-B’

A-A’ B-B’



E/ 1:75Planta instal·lacions
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SUBMINISTRAMENT DE ACS/AFS
Arqueta 
Clau de pas a l’interior de l’arqueta
Vàlvula o clau de pas
Calentador instantáni de gas
Fluxor/montant d’aigua calenta
Fluxor/montant  d’aigua freda
Conducció de ACS
Conducció de AFS
Aixeta terminal de ACS
Aixeta terminal de AFS

TELECOMUNICACIONS
Punt de connexió
Punt d’ accés al usuari
Registre de la presa telefònica Bà-
sica i xarxa de Serveis Integrats, 
TB, RDSI 
+ presa de televisió terrestre y  sa-
tèlit. RTV, RTVSAT, 
+presa de serveis de banda ampla: 
internet, TLCA, LMDSM, SAFi

SUBMINISTRE ELÈCTRIC
Endoll 16A
Interruptor
Aplique
Punt de llum
Llum d’emèrgencia
Presa de terra

EVACUACIÓ
Baixant- Col·lector
Embornal d’aigües residuals 

VENTILACIÓ
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció

Centralització de comptadors
Instal·lacions

En tots els edificis trobem una zona de servei 
destinada als treballadors del parc o del ce-
mentiri. En aquests espais es troben centra-
litzats tots els registres de les instal·lacions 
dels quals es fan les derivacions necessàries.

Telecomunicacions del pavellló
Instal·lacions

Es disposen dues grans pantalles tàctils per-
què els usuaris accedeixin als records, foto-
grafies i esdeveniments guardats a la base 
de dades del cementiri. Igualment al llarg 
del recorregut podran accedir a través dels 
dispositius mòbils.

Funcionament de la coberta del pavelló
Estructura

S’augmenta el cantell de la coberta per ab-
sorbir les possibles deformacions, ja que 
evitarem moments en els recolzaments per 
permetre que l’estructura treballi gravitacio-
nalment.
La coberta està formada per unes costelles 
de formigó prefabricades unides per la gran 
volta inferior. Als laterals de la coberta tro-
bem unes obertures que expulsen l’aigua de 
la pluja directament a la rasa de drenatge 
permetent  així tancar el cicle de recuperació 
de l’aigua.
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E/ 1:20 Llegenda de la secció constructiva

1. Llosa armada de formigó in situ amb acabat hidròfug, gruix total de 25 cm. 
Malla de 20x20cm amb rodons de 12mm.
2. Capa de formació de pendents amb formigó, pendent 1’5%
3. Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida tipus LBM.
4. Capa separadora geotèxtil no teixida de fibres de polièster.
5. Capa retenidora i drenant nodular de polietilè d’alta densitat.
6. Capa filtrant geotèxtil no teixida de fibres de polièster.
7. Substrat vegetal ZINCOTERRA Sedum de 20 cm, pes saturat d’aigua 200 kg/
m2.
8. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
9. Cobre mur de xapa plegada d’acer galvanitzat en quatre plecs de gruix 3mm, 
clipada a una altra xapa d’acer. 
de gruix 0,8mm, fixada mecànicament amb caragols.
10. Mur de pedra realitzat in situ amb pedres granítiques recollides de la Pe-
drera Berta, e = 40cm.
11. Massissat de formigó per encastar el forjat amb el mur portant i poder 
transmetre els esforços a la cimentació.
12. Cèrcol perimetral de formigó armat.
13. Capa de 5cm de Formigó de neteja HL-100.
14. Forjat de formigó de 20cm  amb acabat remolinat i polit. 
15. Premarc d’alumini de suport per la fusteria 
16. Fusteria d’alumini practicable amb obertura oscil·lo batent, de triple vidre 
i doble cambra d’argó i ruptura de pont tèrmic, de la casa Technal Model SO-
LEAL.
17. Paviment de pedra granítica provinent de les bermes de la Pedrera Berta.
18. Capa exterior d’àrids i graves barrejades amb paviment de pedra.
19. Làmina film de polietilè (Pe) CYMPER, amb una massa superficial de 92g/
m2 sobre l’emmacat de grava.
20. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
21. Base de terra compactada.
22. Tub de drenatge ranurat per la part superior de 110mm de PVC i reblert 
amb material filtrant amb 20 cm per sobre del dren.
23. Capa de morter autoanivellant C-30 amb paviment de pedra.
24.Capa de terres i graves barrejades i compactades.
25. Cimentació ciclòpia de formigó i pedres granítiques, de dimensió 1 x 1’20m. 
26. Bloc bast de formigó  de 12 x 20 x 40cm, la paret de bloc de formigó estarà 
separada 1cm del forjat per tal de no entrar en càrrega i s’omplirà amb guix 
mort.
27. Revestiment  arrebossat de 1cm i lliscat amb ciment de calç encerat per tal 
de fer un tractament hidròfug.
28. Pastilla de neoprè, sistema estructural que garanteix la transmissió d’es-
forços entre els elements que conformen el mur.
29. Llit de morter amb pendent continua d’1,5 %.
30. Canal de recollida d’aigües de 140mm de diàmetre.
31. Capa separadora geotèxtil de teixit de fibres de polièster.
32. Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida tipus LBM. 
33. Morter hidròfug de calç hidràulica i àcid silícic.
34. Mur de blocs de pedra granítica extrets de la Pedrera Berta, e= 50 cm.
35. Talús de terreny realitzat amb argiles i graves compactades.
36. Xapa plegada d’acer galvanitzat en quatre plecs de gruix 3mm.
37. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
38. Pantalla tàctil amb accés a la base de dades del cementiri.
39. Suport de pantalla amb connexió a les instal·lacions de telecomunicacions, 
impermeabilitzada i estanca.
40. Aljub de recollida d’aigües pluvials i canalitzades per regar
41. Suport estructural de forma trapezoidal encarregat de transmetre els es-
forços de la coberta al mur, fet in situ. 
42. Coberta realitzada a partir de costelles prefabricades de formigó preten-
sades.
43. Vorada flexible de morter especial que permeti una fàcil neteja i segellat 
amb juntes no superiors a 1cm.
44. Fonament de formigó de 30x45cm amb 4 rodons de 16 i estreps de 6 cada 
30 cm.
45. Gàrgola de planxa de zinc de 50mm galvanitzada i adherida amb una làmina 
de PVC de 85mm.
46. Banda de goma entre la fusteria i el forjat per absorbir la possible fletxa del 
forjat i que el vidre no entri amb càrrega.
47. Barnilles de 10mm diàmetre que uneixen el fonament amb el bloc de formi-
gó per tal que el mur no vincli i pugui resistir els esforços d’empenta. Es posarà 
una barnilla cada metre i s’omplirà el bloc de formigó amb formigó.
48. Xapa d’acer inoxidable de 10mm de 45x45cm que distribueix la càrrega del 
suport estructural uniformement. 
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“Sabed que esto es común; 
todas las vidas deben morir, 
pasando de la naturaleza a la 

eternidad”. 

William Shakespeare

...

La porta és l’edifici del crema-
tori. Un espai de grans dimen-
sions que s’integra a la roca 
per mitjà d’una pell. Aques-
ta és una malla de seguretat 
que envolta algunes zones de 
la pedrera que tenen més risc 
de despreniment. L’edifici es 
conforma per dues zones con-
traposades, el buit i el ple. El 
buit o zona oberta és l’espai de 
circulació i comunicació entre 
bermes. Per contra, el ple és el 
tancament on es troben els dos 
crematoris  i les seves sales, 
així com l’estança tecnològica 
on dipositen cendres i records. 
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1ª Fase: Anàlisi estructural

Les parets de la pedrera es troben plenes de diàclasis 
i en especial el punt on es troba el crematori. Les dià-

clasis podrien provocar que la paret caigui

2ª Fase: Estabilització

L’edifici té una forma triangular que serveix per evi-
tar els possibles desplaçaments de les roques gra-
nítiques alhora que dóna una continuïtat en planta a 

les bermes.

3ª Fase: Accès vertical

Finalment aquest edifici genera un accés vertical 
obert al públic per accedir a les parts superiors de 
la pedrera. Dintre del crematori trobem dos estances 
amb forns-incineradors i diverses sales de suport al 

cementiri.

E/ 1:75Planta 0  del crematori
N
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A-A’ B-B’

Es
tr

at
èg

ie
s 

de
 p

ro
je

ct
e

Incinerar Guardar Sacralitzar Habilitar

Com a acció de projecte es planteja l’incinera-
dor com una gran porta a l’interior de la roca.

En el moment de la incineració la família se 
situa enfrontat en semicercle a la cerimònia.

Aquesta té lloc a la paret de la pedrera on 
apareix una gran obertura que ens dóna pas 
a una cambra buida excavada a la roca on hi 

trobem l’últim element del nostre recorregut, 
l’incinerador.

L’incinerador és l’element que permet desvin-
cular l’ànima del cos humà i travessar aquesta 
porta, essent un llindar entre dos mons; el dels 

vius i el dels morts. Es genera un espai místic on es perd l’escala humana 
per adoptar una escala monumental tractant ele-

ments com la llum i l’espai amb la finalitat de generar 
una sensació d’espiritualitat sobre l’usuari.

S’insereix part del programa del cementiri a la roca 
realitzant un accés vertical mitjançant una torre 

que ens porta cap a l’anell superior de la pedrera 
on es troba una berma accessible als usuaris.

La porta com a element final del recorregut. 
Creació d’un llindar físic i al·legòric entre la vida 

i la mort.

L’acció d’incinerar el cos del difunt està vinculat 
directament amb la no materialització de la mort 

posant en valor l’ànima i l’esperit de la persona que 
s’allibera del cos a través de la incineració. Apareix 

el foc com a element purificador.

Aldo Rossi - Cementiri de San Cataldo - 1978 David Roberts - Porta de Tebes - 1864 Peter Zumthor - Capella al camp Burder Klaus - 2007 Aurelio Galfetti - Castelgrande - Bellinzona, Switzerland. 1981

Secció C-C’ E/ 1:75

C-C’
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E/ 1:75Planta 1 del crematori
N

Alçat façana E/ 1:75

D-D’

És necessari replantejar un nou model de cementiri 
que respongui a les necessitats actuals. Creix la cons-
ciència sobre l’impacte ambiental de l’ésser humà i 
això comporta noves maneres de realitzar els enterra-
ments prioritzant els valors ecològics i l’aprofitament 

d’energia.

La tecnologia ha permès un desdoblament de la vida 
física i la vida digital. Es fa necessari gestionar el llegat 
digital del difunt que emmagatzemi tota la informació 
i alhora es transformi en un lloc físic i visitable per als 

familiars.
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Cementiri budista Ruriden - Japò

Càpsula Mundi - Enterrament ecològic

Processos químics durant la cremació per obtenir Biogàs

Secció D-D’ E/ 1:75
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SUBMINISTRAMENT DE ACS/AFS
Arqueta 
Clau de pas a l’interior de l’arqueta
Vàlvula o clau de pas
Calentador instantáni de gas
Fluxor/montant d’aigua calenta
Fluxor/montant  d’aigua freda
Conducció de ACS
Conducció de AFS
Aixeta terminal de ACS
Aixeta terminal de AFS

TELECOMUNICACIONS
Punt de connexió
Punt d’ accés al usuari
Registre de la presa telefònica Bà-
sica i xarxa de Serveis Integrats, 
TB, RDSI 
+ presa de televisió terrestre y  sa-
tèlit. RTV, RTVSAT, 
+presa de serveis de banda ampla: 
internet, TLCA, LMDSM, SAFi

SUBMINISTRE ELÈCTRIC
Endoll 16A
Interruptor
Aplique
Punt de llum
Llum d’emèrgencia
Presa de terra

EVACUACIÓ
Baixant- Col·lector
Embornal d’aigües residuals 

VENTILACIÓ
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció

Sanejament
Color vermell i blau

Tractament d’aigües residuals amb el siste-
ma Aquatron.
Separa el 98% de la fracció líquida, i agrupa 
els sòlids en una biocámara, on són consu-
mits i compostats pels bacteris. La tempera-
tura òptima per al compostat és de 12-25ºC i 
la biocàmara s’ha de mantenir ventilada. De-
penent del model, els residus poden o no ne-
cessitar compostat posterior. Els líquids pas-
sen per la unitat de radiació UV, en la qual és 
exposat a un llum que mata els bacteris i els 
virus, poden tractar-se posteriorment com a 
aigües grises.

Centralització de comptadors
Instal·lacions

En tots els edificis trobem una zona de servei 
destinada als treballadors del parc o del ce-
mentiri. En aquests espais es troben centra-
litzats tots els registres de les instal·lacions 
dels quals es fan les derivacions necessàries.

Aprofitament energètic del procés 
de cremació
Instal·lacions

Els forns incineradors arriben a unes tem-
peratures d’entre 870 i 980 °C. En passar 
les derivacions d’aigua (AFS) propiciem un 
intercanvi de calor i obtenim ACS fàcilment 
emmagatzemable en un dipòsit acumulador.

Instal·lacions planta 1

Telecomunicacions del crematori
Instal·lacions

A l’interior del crematori trobem una sala 
amb esqueles connectades als servidors del 
cementiri que en apropar-nos, ens permet 
identificar on estan guardades les cendres 
dels nostres difunts. Aquestes cendres es 
guardaran una durada de 30 - 50 anys, ja que 
suposa una solució econòmica i assequible



#
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D
etall barana

Llegenda de la secció constructiva

1. Paviment exterior de sauló i àrids de 20 cm de gruix.
2. Base de terres i argiles compactades.
3. Forjat de formigó de 20cm  amb acabat remolinat i polit.
4. Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida tipus LBM. 
5. Capa separadora geotèxtil no teixida de fibres de polièster.
6. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
7. Capa de 5cm de Formigó de neteja HL-100.
8. Mur de coronació armat o encepat que arriostra els pilons, sistema estruc-
tural de fonamentació del crematori.
9. Armat del piló cilíndric que consta de 6 rodons segons CTE.
10. Piló de formigó armat, actua com a estructura portant per poder transme-
tre els esforços a l’estrat resistent.
11. Cèrcol perimetral de formigó armat.
12. Perforació a la roca i posterior reomplert de morter adhesiu pensat per 
encastar barres de 16 separades cada 30 cm.
13. Barra metàl·lica per ancorar el forjat a la roca, disposició = 16∅c30cm.
14. Junta de dilatació del formigó armat.
15. Cèrcol perimetral de formigó armat, actua com a rigiditzador i connector de 
l’estructura amb el forjat.
16. Malla metàl·lica de protecció antidespreniments ancorada al mur amb per-
ns.
17. Capa de 5 cm de gruix d’acabat de formigó remolinat. 
18. Mallat d’acer ubicat a la part superior de l’interior del forjat de formigó per 
resistir les traccions i els esforços.
19. Mur de formigó in situ amb obertures i compartiments per encastar urnes.
20. Compartiment interior del mur contenidor de les urnes i restes incinerades 
dels difunts, el compartiment està connectat a les telecomunicacions i permet 
accedir tant a la informació del difunt com a la seva ubicació en el mur.
21. Canal metàl·lica de derivació d’instal·lacions.
22. Xemeneia extractora de gasos provinents de la incineració del crematori, 
filtrats i depurats fins a assolir el grau de depuració necessari estipulat per la 
normativa vigent.
23. Tub d’acer galvanitzat i soldat a la barana metàl·lica de 3mm.  
24. Barana amb malla de cables d’acer suspesa, h = 1’10m.
25. Tensor de ganxo d’acer inoxidable V4A.
26. Malla metàl·lica resistent protectora de despreniments  
27. Fonament estructural de la barana de 30 cm de profunditat.  
 

* Fonamentació de l’edifici crematori

L’estrat resistent es troba a una distància de 7 m respecte de la superfície, per 
això es proposa un encepat de pilons de 45 cm de diàmetre. Per tal d’ancorar 
el forjat amb les parets de roca, es faran perforacions i s’introduiran barres 
metàl·liques amb el posterior reomplert de morter adhesiu. D’aquesta mane-
ra l’estructura de formigó i les parets granítiques actuaran conjuntament per 
estabilitzar-se.
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Al final del recorregut tro-
bem l’última fita, l’edifici mur. 
Aquest edifici és l’encarregat 
de donar servei al parc amb 
tasques de manteniment, jar-
dineria i desbrossaments, con-
trol de l’aigua i els sistemes de 
depuració, etc. L’espai destinat 
a cuidar el parc compta amb 
una zona de laboratori per po-
der analitzar mostres i alhora 
realitzar estudis sobre la fauna 
i flora de l’entorn. Connectat 
amb la zona de manteniment 
trobem un espai museu obert 
al públic destinat a activitats 
que promouen l’educació geo-
logica, ambiental i històrica de 
la Pedrera Berta.
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E/ 1:75Planta mur
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Alçat façana E/ 1:75

A-A’

Secció D-D’ E/ 1:75

Excavar Vincular Transcendentalitzar

Es recupera la línia històrica dels cementiris 
situats als vessants i vinculats a les vistes de 

l’entorn.

Es realça el paisatge antropitzat (modificat 
per l’ésser humà) i es busca el significat més 

transcendental.

Inserció en el terreny de petites arquitectures 
funeràries.
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Enterrar

Es proposen accions concretes per reactivar la 
pedrera amb el recorregut paisatgístic com a 

nexe articulador. 

Com a estratègia principal s’utilitzen els ta-
lussos i les vessants de la pedrera per inserir  

part del programa (edifici del mur).

Es posa èmfasi en ressaltar l’entorn amb 
estratègies d’integració paisatgística dels ele-
ments que conformen el cementiri. Utilitzant 
materials petris de l’entorn per la construcció 

d’aquests o bé aprofitant la topografia per 
generar espais. L’acció d’enterrar l’arquitectura posa en valor el 

concepte de mort. En l’antiguitat es relacionava 
el món del subsòl amb el món dels morts.

Piràmides - Egipte - Aprox. 2500 a.C Necròpoli Etrusca - Orvieto, Itàlia - Aprox. segle VI a.C Necròpoli de Naqsh-e-Rostam - Iràn - Aprox. 550 a.C Pedrera Berta - St. Cugat del Vallès - 2020

1ª Fase: Final de recorregut

Aquesta fita es troba al final del 
recorregut, aquest edifici parteix 
de la idea de “mur” de contenció 
perquè aprofita el canvi de cota 
del terreny per generar un espai 

enterrat.

2ª Fase: Servei al parc i l’usuari

S’obre el mur de contenció per 
generar un accés a l’interior de 
l’edifici. Es divideix l’espai en dues 
grans estances, la que dóna servei 
de manteniment i control del Parc 
Natural i la sala del Museu on hi 
tenen lloc activitats educatives 
tant en l’àmbit de geologia com el 

natural.

3ª Fase: Edificació i recorregut

Com a nexe entre aquests dos 
espais apareix un espai intermitg 
que  està obert al públic durant les 
hores d’accès i és on es troben els 
lavabos públics per els visitants 

del Parc Natural.
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SUBMINISTRAMENT DE ACS/AFS
Arqueta 
Clau de pas a l’interior de l’arqueta
Vàlvula o clau de pas
Calentador instantáni de gas
Fluxor/montant d’aigua calenta
Fluxor/montant  d’aigua freda
Conducció de ACS
Conducció de AFS
Aixeta terminal de ACS
Aixeta terminal de AFS

TELECOMUNICACIONS
Punt de connexió
Punt d’ accés al usuari
Registre de la presa telefònica Bà-
sica i xarxa de Serveis Integrats, 
TB, RDSI 
+ presa de televisió terrestre y  sa-
tèlit. RTV, RTVSAT, 
+presa de serveis de banda ampla: 
internet, TLCA, LMDSM, SAFi

SUBMINISTRE ELÈCTRIC
Endoll 16A
Interruptor
Aplique
Punt de llum
Llum d’emèrgencia
Presa de terra

EVACUACIÓ
Baixant- Col·lector
Embornal d’aigües residuals 

VENTILACIÓ
Obertura d’admissió
Obertura d’extracció

Sanejament
Color vermell i blau

Tractament d’aigües residuals amb el siste-
ma Aquatron.
Separa el 98% de la fracció líquida, i agrupa 
els sòlids en una biocámara, on són consu-
mits i compostats pels bacteris. La tempera-
tura òptima per al compostat és de 12-25ºC i 
la biocàmara s’ha de mantenir ventilada. De-
penent del model, els residus poden o no ne-
cessitar compostat posterior. Els líquids pas-
sen per la unitat de radiació UV, en la qual és 
exposat a un llum que mata els bacteris i els 
virus, poden tractar-se posteriorment com a 
aigües grises.

Centralització de comptadors
Instal·lacions

En tots els edificis trobem una zona de servei 
destinada als treballadors del parc o del ce-
mentiri. En aquests espais es troben centra-
litzats tots els registres de les instal·lacions 
dels quals es fan les derivacions necessàries.

Murs de contenció realitzats amb 
blocs granítics de gran tamany
Estructura

Hem de garantir l’estabilitat dels murs en 
tres situacions: bolc, translació i trencament.
En el primer cas es contrarestarà el moment 
generat per la força horitzontal de l’empenta 
del terreny amb l’augment de la secció de la 
base respecte a la coronació del mur. En el 
cas de la translació succeeix quan hi ha un 
lliscament de la sabata. En aquest cas s’evi-
ta, ja que el mur té suficient pes i és resistent 
a la fricció del terreny i a més al ser un mur 
irregular s’adaptarà al terreny. Finalment 
donada la secció de la base del mur evitarem 
tenir una peça esvelta i per tant no trencarà.

Alçada 4 m

Amplada  inferior mur 1,05 m

Amplada  superior mur 0,4 m

Ppropi forjat= 3.675 Kg

Empentaterreny = 12.450 Kg

Fregament = 6.240 Kg

45º

Tensió terreny=0,94 kg/cm2

* Si sumem els moments ge-
nerats entre el mur i el forjat i 
els contraposem a l’empenta 
del terreny veiem que el mur 
és estable. 
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Llegenda de la secció constructiva

1. Llosa de formigó armat in situ amb acabat hidròfug, gruix total de 20 cm.
2. Capa de formació de pendents amb formigó, pendent 1’5%.
3. Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida tipus LBM.
4. Capa separadora geotèxtil no teixida de fibres de polièster.
5. Capa retenidora i drenant nodular de polietilè d’alta densitat.
6. Capa filtrant geotèxtil no teixida de fibres de polièster.
7. Substrat vegetal ZINCOTERRA Sedum de 20 cm, pes saturat d’aigua 200 kg/
m2

8. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
9. Cobre mur de xapa plegada d’acer galvanitzat en quatre plecs de gruix 3mm, 
clipada a una altra xapa d’acer de gruix 0,8mm, fixada mecànicament amb ca-
ragols.
10. Mur de pedra realitzat in situ amb pedres granítiques recollides de la Pe-
drera Berta, e = 40cm
11. Massissat de formigó per encastar el forjat amb el mur portant i poder 
transmetre els esforços a la cimentació. 
12. Cèrcol perimetral de formigó armat.
13. Xapa d’acer inoxidable estàndard tractada amb sorrejat per tenir acabat 
mate i plegada en quatre plecs de gruix 3mm, cos sortint metàl·lic que actua 
com a trenca aigües i es troba en un ambient no agressiu.
14. Llinda de pedra, encastat a les parets i de 8cm de gruix.
15. Premarc d’alumini de suport per la fusteria. 
16. Fusteria d’alumini practicable amb obertura oscil·lo batent, de triple vidre 
i doble cambra d’argó i ruptura de pont tèrmic, de la casa Technal Model SO-
LEAL.
17. Paviment de pedra granítica provinent de les bermes de la Pedrera Berta.
18. Capa exterior d’àrids i graves barrejades amb paviment de pedra.
19. Làmina film de polietilè (Pe) CYMPER, amb una massa superficial de 92g/
m2 sobre l’emmacat de grava.
20. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
21. Base de terra compactada.
22. Tub d’evacuació d’aigües 110mm de PVC d’alta resistència.
23. Capa de morter autoanivellant C-30 amb paviment de pedra. 
24. Capa de terres i graves barrejades i compactades. 
25. Cimentació ciclòpia de formigó i pedres granítiques, de dimensió 1 x 1’20m 
26. Bloc bast de formigó  de 12 x 20 x 40cm, la paret de bloc de formigó estarà 
separada 1cm del forjat per tal de no entrar en càrrega i s’omplirà amb guix 
mort.
27. Revestiment  arrebossat de 1cm i lliscat amb ciment de calç encerat per tal 
de fer un tractament hidròfug.
28. Sanitari adossat a paret, de la casa ROCA. Els lavabos estaran ventilats per 
mitjà de reixes metàl·liques situades a les parts superiors de les portes.
29. Llit de morter amb pendent continua de 1,5 %.
30. Canal de recollida d’aigües de 140mm de diàmetre.
31. Capa separadora geotèxtil de teixit de fibres de polièster.
32. Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida tipus LBM 
33. Morter hidròfug de calç hidràulica i àcid silícic.
34. Mur de blocs de pedra granítica extrets de la Pedrera Berta, e= 50 cm.
35. Talús de terra armada amb una manta geotèxtil d’alta resistència cada 1m.
36. Xapa plegada d’acer galvanitzat en quatre plecs de gruix 3mm.
37. Capa de graves de granulometria 20-25mm.
38. Vorada flexible de morter especial que permeti una fàcil neteja i segellat 
amb juntes no superiors a 1cm.
39. Pastilla de neoprè, sistema estructural que garanteix la transmissió d’es-
forços entre els elements que conformen el mur.
40. Recobriment format per sorra a la part d’abaix per absorbir els moviments 
i amb formigó a la part de dalt per resistir el pes.
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“La proposta busca entrelligar la 

natura, la vida i l’arquitectura”


