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S’ha tingut
especial cura amb
la instal·lació dels
nínxols.
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AMPLIACIÓ CEMENTIRI SANT JULIÀ

Funcionalitat
adequada a l’entorn
Text: Inés Martí i Gresmi Roca/ Fotos: Oscar Llauradó

Presentar el projecte d’un cementiri pot semblar poc seductor. Però aquests
són espais que formen part també d’una ciutat o d’un poble. Aspectes com el
seu emplaçament, l’arquitectura o els materials són reflex d’un moment cultural,
social i econòmic d’una època.
L’ampliació del cementiri de la parròquia de Sant Julià de Lòria era una demanda
dels ciutadans que el Comú ha pogut executar en aquesta legislatura.
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El nou cementiri de Sant Julià és un conjunt arquitectònic ben adaptat a l’entorn, sobri i molt funcional.

En total s’han construït 420 nous
nínxols, distribuïts entre dos nous
edificis i dos ja acabats. En el projecte es manté la uniformitat de tot
el conjunt.
El cementiri situat a la carretera de
Fontaneda destaca per unes impressionants vistes i una gran tranquil·litat.

Tan els materials com l’arquitectura
s’adapten a un entorn de muntanya
de línies netes, on el que es busca és
la funcionalitat.
L’aspecte més complex pel que fa a la
construcció venia donat d’una banda
per la ubicació del nou edifici, en una
vessant amb molt desnivell, i d’altra

banda pel poc espai en el que es va
desenvolupar l’obra.
Per l’execució de l’obra es va construir primer un camí, i a partir d’aquí
es va anar treballant. Això va exigir
per part de tots els industrials implicats una bona organització per no entorpir el treball dels companys.
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“Els materials
emprats són unes
pedres planes que
es treballen de
forma manual”
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Un altre aspecte que va dificultar
l’obra van ser les inclemències de
temps, ja que van ser bastant perjudicials al llarg de l’obra.
Els materials emprats han estat els mateixos dels edificis ja construïts: granit,
ferro i pedra seca, extreta de la cantera
de la parròquia de Sant Julià de Lòria i
propietat del Comú. Un material amb
unes característiques molt específiques,

tant pel seu color com pel tall. Són unes
pedres planes que es treballen de forma
manual.
El nou cementiri de Sant Julià és un conjunt arquitectònic ben adaptat a l’entorn,
sobri i molt funcional en què s’ha tingut
especial cura amb la instal·lació dels
nínxols. Per la seva instal·lació s’ha
comptat amb una empresa especialitzada
que aporta qualitat i experiència.
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