C/v23 i C/e8 – CEMENTIRI DE MOLLET I PARC DE PLANA LLEDÓ

C/e8
C/v32

SITUACIÓ

A la Plana Lledó, al nord del nucli urbà, en un punt alt i dominant.

ÈPOCA

Recinte original de 1853 i ampliacions posteriors.

DESCRIPCIÓ

Recinte funerari ubicat a l’interior d’un parc urbà.

VALORACIÓ

L’interès del cementiri rau en tenir una tipologia clara i de gran qualitat
compositiva, ornamental i d’espais vegetals. El parc que l’envolcalla és més
modern i interessa per la seva excel·lent posició, vegetació i disseny.

DADES HISTÒRIQUES

1) CEMENTIRI (C/v32): situat en el punt més alt del parc. Hi podem
distingir tres fases: la primera de 1853, la reforma annexa de 1934 i la
tercera coetània amb la construcció del parc. La primera i la segona fase
tenen elements de composició i ornamentació clàssica amb un cert
regust secessionista i alguns exemplars d’arbres de gran valor, xiprers i
palmeres.

2) PARC (C/e8): parc modern que embolcalla completament el cementiri.
Fou construït el 1984. El juliol de 1992 s’hi produeixen una sèrie d’obres
que serveixen per millorar alguns elements com l’enllumenat dels camins
secundaris i la restauració d’elements deteriorats.
CARACTERÍSTIQUES
CONSTRUCTIVES
Element

Descripció i materials

Estat

Recintes tancats composats per eixos, amb murs de
paredat i ceràmics.
La portalada és de composició clàssica. Els murs són
uniformes i composats per un mòdul repetitiu.
La decoració dels murs en relleu, de pedra i ceràmica i
també, la vegetació interior i la linia de xiprers exteriors.

Regular

C/32 CEMENTIRI
Estructura
Façana
Elements singulars

Bo
Regular

C/e8 PARC
Estructura

S’organitza entorn les circulacions d’accessos al cementiri
i la distribució del parc que és a partir d’uns camins
d’accés que conflueixen en el punt més alt. Conté altres
recorreguts més circulars.

Bo

DADES URBANÍSTIQUES
Qualificació urbanística
Ef. Equipament funerari.
Lu. Espai lliure públic; Parc urbà
Classificació del sòl
Sòl urbà

REFERÈNCIA CADASTRAL: CEMENTIRI 4600001. PARC 4499101
CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Estructura:

Es mantindrà el conjunt funerari, amb totes les edificacions i recintes que
conté.
Qualsevol projecte d’ampliació tindrà en compte la composició axial
general i les parcials.

Façanes:

Es restauraran els murs de tancament general tenint en compte tots els
acabats, la decoració i els relleus.

Elements singulars:

Es mantindran tots els elements arquitectònics i ornamentals dels murs
del recinte funerari. En cas de trencament d’algun d’ells caldrà reposarlo.

Entorn:

L’ àmbit de tot el conjunt haurà de comptar amb un projecte de
manteniment i millora dels jardins, arbrat i construccions, i que contempli
el definitiu condicionament i ampliació de parc - recinte funerari.
S’hauria de recuperar la visual del cementiri des del camí d’accés frontal.

