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El projecte se situa en el cementiri comarcal de Roques Blanques al municipi del Papiol de Barcelona. L’equipament té 

una parcel·la de 50 ha, integrades dins de l’àmbit del Parc natural de Collserola, i actualment ocupa un 30% de l’àrea 

disponible. L’actuació correspon al desenvolupament de l’agrupació 6, amb una superfície de 2.000 m2, i consisteix 

en generar una gran terrassa verda molt allargada amb un camí, el ‘Camí del Bosc’, preparat per albergar un total de 

1.100 noves sepultures. Aquesta INTERVENCIÓ, BASADA EN EL RESPECTE I LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT EN EL 
MARC NATURAL DEL PARC DE COLLSEROLA, forma part de la darrera ampliació del cementiri, inaugurat l’any 1985, amb la 

recuperació de la masia de Can Tintorer i la primera agrupació, la 1, corresponent a un dels primers projectes realitzats 

per l’equip Batlle i Roig.
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L’obra presentada és un centre comercial ubicat a Viladecans, situat en el límit urbà entre la ciutat i el parc agrari del Baix Llobregat. 
El centre comercial anomenat ‘The Style Outlets’ s’ha dissenyat incorporant sistemes i materials, ecològics i sostenibles, amb l’objectiu 
de realitzar una obra més respectuosa amb el medi ambient i amb les persones.

L’obra se situa en el nou sector de ‘Ca n’Alemany’, un polígon urbanitzat els darrers dos anys, ubicat a l’extrem sud de la ciutat de 
Viladecans, entre la riera de Sant Llorenç i l’autovia C-32, i tota la vialitat s’ha elevat entre 3 i 6 metres per damunt de la cota original 
del parc agrari, per tal d’evitar les inundacions i els desbordaments de les rieres durant les avingudes dels períodes de pluges 
extraordinàries. En aquest sentit cal destacar que el centre comercial i l’aparcament exterior de la parcel·la, se situen en una cota 
inferior a la dels vials del sector, en la major part del seu perímetre.

Aquestes circumstàncies topogràfi ques i hidrològiques tant singulars, han comportat un disseny en el que destaquem la xarxa d’aigües 
pluvials, un innovador SISTEMA DE DRENATGES URBANS SOSTENIBLE (SUDS) BASAT EN EL CICLE NATURAL DE L’AIGUA, des de la captació 
de la precipitació d’aigua de pluja, fi ns a la seva infi ltració al sòl, la retenció i l’acumulació, i la reutilització per a usos compatibles com 
el reg de totes les zones enjardinades.

El sistema de drenatge s’estén per l’aparcament exterior enjardinat i per l’edifi ci comercial, amb l’objectiu de captar tota l’aigua de 
pluja de la parcel·la. El disseny defi neix diferents solucions en funció de les necessitats i les oportunitats que ofereix la parcel·la i el 
seu entorn immediat, on L’OBJECTIU ÉS INFILTRAR L’AIGUA EN EL PROPI LLOC I EVITAR EL VESSAMENT A LA XARXA DE PLUVIALS del 
sector de Ca n’Alemany.

La intervenció s’emmarca dins del nou paradigma de LA SOSTENIBILITAT INTEL·LIGENT  on materials naturals i materials industrials 
avançats es combinen per millorar el rendiment del sistema de gestió de les aigües pluvials, i ofereixen molts benefi cis: recarregar els 
nivells freàtics del sòl i evitar l’illa de calor (tan pròpia dels aparcaments a l’aire lliure i dels centres comercials oberts).

L’obra del centre comercial i l’espai d’aparcament i enjardinament exteriors han obtingut el segell Bream amb categoria ‘Muy bueno’.

Aparcament exterior i edifi ci comercial des de la vorera elevada del vial sud del sector.
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El cementiri de Roques Blanques, amb 30 anys d’història, ha sabut adaptar-se als canvis en la demanda 

dels clients, proposant nous paradigmes de sepultura, amb l’objectiu de facilitar el record i la relació de les 

famílies amb els seus difunts. D’altra banda, l’estreta relació professional amb el client, Altima, promotor i 

gestor del cementiri, i l’interès comú en el respecte pel medi ambient i la natura, han permès plantejar UNA 
PROPOSTA AVANTGUARDISTA EN LES NOVES FORMES DE SEPULTURA, ECOLÒGICA I 100%  BIODEGRADABLE.

En els últims anys, les sepultures tradicionals basades en l’enterrament dels difunts, les tombes, els panteons, els 

nínxols, les osseres, i els columbaris, han anat perdent demanda en favor d’un interès creixent per la incineració, 

i les noves maneres de comiat familiar a partir de les cendres. Si bé els enterraments tradicionals exigeixen 

construccions dures, que ocupen gran part del sòl, i que necessiten sistemes de drenatge complexos que evitin 

la contaminació per filtració, dels lixiviats tòxics que emanen els cossos en descomposició, els enterraments a 

partir de les cendres, permeten noves sepultures amb menys impacte ambiental, com el ‘bosc de la calma’, 

els ‘arbres familiars’, o ‘la font del repòs’. En aquest cas, es proposa EL MUR KRAINER, UN SISTEMA INNOVADOR 
BASAT EN LA BIOENGINYERIA APLICADA AL PAISATGE per crear ‘el Camí del Bosc i el Jardí de les papallones’.
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El mur Krainer presenta moltes avantatges: és el sistema de contenció natural que genera la gran terrassa verda 

ubicada a la vessant nord de la serra de Collserola, permetent disposar d’un espai adequat i accessible per a les noves 

sepultures, i que incorpora la vegetació arbòria existent a més de noves plantacions amb espècies pròpies del lloc.  El 

seu disseny està pensat per a què es construeixi ràpidament i amb materials naturals de l’entorn proper. 

És UNA TECNOLOGIA QUE COMBINA MATERIALS MORTS I VIUS, SOVINT ANOMENAT ‘ENTRAMAT VIU’ doble, que evoluciona 

al llarg del temps, posant en relació la pròpia degradació dels elements morts (els troncs) amb l’arrelament i el 

creixement dels elements vius (les plantes), en una dinàmica natural QUE EVOCA EL CICLE DE LA VIDA INTRÍNSEC EN LA 
IDIOSINCRÀSIA D’UN CEMENTIRI, com a punt de trobada entre les persones i els seus avantpassats, al llarg del temps.

El ‘Camí del Bosc’ té una longitud de 95,5 ml, una altura de mur de 1,5 m en 7 desnivells, i una amplada de 2 m de 

mur i 1 m de camí, situat a la vessant interior de la terrassa enjardinada d’amplada variable al voltant dels 8/10 m.



APRENENT DELS CASTORS, QUE ES CONSTRUEIXEN ELS SEUS REFUGIS A PARTIR DE TRONCS, BRANQUES I TERRA, generant 
vertaderes construccions d’enginyeria ecològica i biodegradable en forma de preses d’aigua a la vora dels rius, el mur 
Krainer proposat consisteix en un doble entramat de troncs de castanyer del Montseny de Ø20/25 cm fixat amb clavilles, 
formant una estructura cel·lular amb l’interior reblert de terra i pedres, i un bioroll de fibra de coco d’alta densitat Ø30 
cm estructurat amb xarxa de coco de 45 mm que confinen les noves plantacions arbustives.

Durant els primers anys el travat del talús s’aconsegueix gràcies a l’estructura de fusta, i a mesura que aquesta es 
va descomponent, les plantes arrelades prenen el relleu i esdevenen suficients per sostenir el terreny i consolidar 
definitivament el talús natural. Amb aquest mètode, a més, es millora el control de les aigües d’escorrentia, la qualitat 
de l’atmosfera circumdant, i es creen refugis i aliment per la fauna del lloc, com són rèptils i petits rosegadors.

D’altra banda, les urnes orgàniques per a les cendres de les sepultures, son de fusta de castanyer, i s’ubiquen en 
els espais de l’entramat, formant UNA CONSTRUCCIÓ AMB MATERIALS DEL LLOC QUE PASSA A FORMAR PART DE LA 
BIODINÀMICA NATURAL DEL BOSC on s’ubica.

S’ha seleccionat aquesta tècnica amb l’objectiu d’aconseguir L’ADEQUADA I CONTROLADA INHUMACIÓ DE LES CENDRES 
EN UN ESPAI ATRACTIU I ESPECÍFIC per a aquest fi, amb la possibilitat d’obtenir sepultures enterrades en un entorn 
natural cuidat. Aquest conjunt biodegradable es considera que té una vida d’uns 30 anys fins que torna a tenir l’estat 
original del bosc natural, període de temps que es correspon amb el d’una generació, per a l’ús de vetlla i de visita dels 
familiars en record dels seus difunts. Aquest nou espai de sepultura, es planta amb espècies vegetals específiques per 
crear un entorn aromàtic i apropiat per a la vida d’un dels insectes més espectaculars, i per això se l’ha anomenat 
‘Jardí de les papallones’. 
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El lloc escollit per ubicar EL jARDÍ DE PAPALLONES éS EL MUR KRAINER, un espai protegit del vent, un dels principals 

enemics d’aquest tipus d’insecte. D’altra banda està intensament assolellat, assegurant una floració generosa i 

prolongada en el temps. La vegetació seleccionada és autòctona i adaptada, i s’ha combinat de manera que no generin 

competència entre elles i, per contra, potenciïn les seves característiques ornamentals.

Per tal de potenciar les presència de les papallones S’HAN SELECCIONAT ESPÈCIES ARBUSTIVES I HERBÀCIES AMB 
FLORACIONS DE CROMATISMES BRILLANTS I AMB CONTRAST, amb capacitat d’atraure especialment aquests insectes, 

amb bona producció de nèctar com a aliment principal dels individus adults, així com de fulla masticable, per els 

individus en estat larvari, les erugues.

EL jARDÍ DE LES PAPALLONES ESDEVé UN POTENCIADOR DE LA BIODIVERSITAT QUE REVITALITZA ELS ESPAIS D’ÚS DEL 
PARC NATURAL DE COLLSEROLA, i col·labora en la sensibilització dels ciutadans i els apropa a la natura.
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