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• Cementiri-parc públic ubicat al municipi del Papiol, en ple Parc 

Natural de Collserola. 

• Propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

• Inaugurat el 1984, és un projecte dels arquitectes i paisatgistes 

Batlle i Roig. 

•  Extensió de 50 hectàrees i més de 16.000 sepultures. 

•  Gestionat per Gic de Nomber, empresa pertanyent al grup. 

Àltima, amb més de 300 anys d’experiència al sector funerari. 
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Un cementiri únic i ple de vida 2 
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• Referent en gestió ambiental: 1r a Espanya i 3r a Europa amb EMAS. 

• Construccions integrades en l’orografia del terreny natural. 

• Pioner en sepultures respectuoses amb el medi ambient, que responen 

a noves necessitats, com la incineració: 

-Bosc de la Calma i Arbre Familiar: fomenta la reforestació del Parc 

amb espècies auctòctones i l’ús d’urnes biodegradables.  

-Jardí i Font del Repòs: espai d’estil zen que permet controlar i gestionar 

urnes no ecològiques i potenciar l’ús de les biodegradables. 

•  Disposa també de panteons i tombes envoltats de jardí, columbaris 

cineraris i nínxols en terrasses amb pèrgoles i vegetació  

mediterrània. 

 



Compromesos amb el medi ambient 

•  Roques Blanques du a terme iniciatives de conservació del medi 

ambient en col·laboració amb el Consorci del Parc de 

Collserola i el Museu de Ciències Naturals de Granollers: 
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a) Protecció de ratpenats, espècie amenaçada a 

Collserola (tàndem a 3 bandes: RB + Parc Collserola + MCNG).  

 El projecte comprèn: 
 

- Posada en marxa de la 1a estació permanent 

d’escolta d’ultrasons per a ratpenats. 
 

- Instal·lació de refugis per a ratpenats . 



Compromesos amb el medi ambient 

 

b) Construcció d’una bassa d’amfibis –espècies amenaçades al Parc-, 

que evita, al seu torn, la proliferació  del mosquit tigre a la zona. 
 

c) Protecció de l’esquirol autòcton (Sciurus vulgaris).  
 

d) Recuperació de l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus). 
 

e) Recuperació de les papallones: a través de la creació d’un hàbitat 

que afavoreix l’assentament d’una població estable, amb la plantació de 

5.000 m² de prat florit amb més de 300 espècies. 
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•  Roques Blanques aposta també per l’ús de vehicles 100% elèctrics, 

no contaminants i silenciosos, tant per al personal intern de serveis 

(escombradora, elevador Altimar i CLEM per al transport de visites), com 

per al trasllat de taüts o urnes funeràries en enterraments (ION, E-Moon). 
 

 

•  Política de conscienciació envers els usuaris del cementiri a través de la 

difusió d’unes normes i recomanacions per al bon ús del recinte en 

tant que espai natural: potenciant que portin flors naturals per fer 

adob, que utilitzin productes de neteja no contaminants per a les 

sepultures, que ajudin a mantenir l’entorn net, etc. 
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Compromesos amb el medi ambient 
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4 Projectes futurs 

•  Recuperació de parcel·les de 

cultiu en l’àmbit del cementiri 

per seguir millorant la 

biodiversitat de la zona. 

 

• Elaboració d’un Pla Tècnic de 

Gestió i Millora Forestal 

(PTGMF) de tota la zona.   



Un passeig pel cementiri 
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http://www.parc-roquesblanques.com/index.php/cementerio/video.html


 

 GRÀCIES!  
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