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Funerària
Informació
Un complex funerari més accessible per a tothom
Funerària de Terrassa suma el 2016 més actuacions de millora d’accessibilitat per als col·lectius amb capacitats
diverses. Des de l’octubre del 2016 oferim la possibilitat de complementar les cerimònies de comiat de difunts
amb un servei d’interpretació en llengua de signes.
Seguint aquesta línia, que aposta per la integració dels
col·lectius amb diversitats sensorials, Funerària estrena també un nou sistema de so per millorar l’audició de
les persones usuàries d’audiòfons durant les cerimònies que tenen lloc al Temple Multiconfessional.
L’objectiu d’aquestes iniciatives és potenciar l’accessibilitat eliminant barreres de comunicació i millorant la
integració dels diferents col·lectius.

Millores del complex funerari
Funerària de Terrassa continua invertint en el manteniment
i la millora del complex funerari. En aquest sentit, cal
destacar les accions següents:
● Dins de les obres de pavimentació dels principals vials
del cementiri, s’ha procedit a asfaltar el passadís central,
que comunica l’entrada del cementiri amb el Temple
Multiconfessional.
● Amb vista al confort de les famílies dels difunts, s’ha
millorat el sistema de climatització de tots els edificis del
complex funerari.
● Continuant les millores de les façanes i les voreres dels
blocs de nínxols del cementiri, aquest 2016 s’ha fet un
estudi per valorar les actuacions prioritàries i s’ha començat
la rehabilitació dels blocs 103 i 130.

Programa
d’activitats
Tots Sants
2016

Compromís amb la ciutat i
el medi ambient
● Abans que finalitzi l’any, disposarem de dos nous cotxes fúnebres
elèctrics.
● Durant l’any 2016 hem treballat
per a l’adquisició de dos nous forns
crematoris amb sistema de filtres per
eliminar l’emissió de gasos. Amb aquesta estratègia
d’inversió, Terrassa es posiciona com un dels pocs municipis catalans que incorpora en les seves cremacions aquesta innovació i s’anticipa així a futures reglamentacions
mediambientals.

Foto: Teresa Llordés

Foto: Teresa Llordés

Visita guiada
Diumenge 23 d’octubre, a les 11 h
Visita comentada de l’exposició
“Escultures per a l’eternitat”, a càrrec
del personal didàctic del Museu de
Terrassa. Inscripció: 900 268 268 o
funeraria@funerariaterrassa.cat
Acompanyament musical
El dia de Tots Sants s’habiliten dos
punts d’actuació musical, per acompanyar la visita, de 10 a 13.30 h.
Record dels difunts, el dia 1, al
Temple Multiconfessional
A les 12 h, acte d’oració per al procés
espiritual de les ànimes. Organitza:
Comunitat Bahá’í.
A les 16.30 h, celebració eucarística
en sufragi de tots els fidels difunts.
A les 18.30 h, concert.
Exposició “Escultures per a
l’eternitat”
Del 14 d’octubre a l’1 de novembre
Funerària de Terrassa i el Museu de
Terrassa, en la seva línia de difusió
del patrimoni funerari terrassenc,
conviden a tothom a conèixer els
grups escultòrics exempts del cementiri municipal amb l’exposició “Escultures per a l’eternitat”. La mostra aplega
informació sobre les obres, els
artistes i la tècnica, i s’acompanya
d’una proposta d’itinerari.
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Serveis
especials Tots
Sants 2016
Neteja i ornamentació de
sepultures (servei amb
reserva prèvia)
Els encàrrecs que es facin abans del
25 d’octubre gaudiran d’un 10% de
descompte.

Recollida domiciliària per
a persones amb mobilitat
reduïda (servei gratuït
amb reserva prèvia)
El dia 1 de novembre, de 9 a 18 h.
Venda de flors i complements
El Centre d’Atenció al Visitant
ofereix durant tot l’any una àmplia
gamma de productes per a la decoració
de les sepultures. Entre els dies 21
d’octubre i 1 de novembre també
s’instal·laran diverses parades de flors i
complements a la zona d’accés al
cementiri.
Vehicle adaptat per al
transport intern de persones amb dificultats de
mobilitat
Durant els dies de més visites al cementiri, s’ofereix aquest servei, per acompanyar les persones que ho necessitin a
la sepultura i deixar-les després novament a l’entrada del recinte.
Autobús especial gratuït
al cementiri el dia de Tots
Sants
L’1 de novembre es posa a disposició
dels visitants un servei especial de
transport públic de 9 a 18 h. L’autobús
fa el recorregut de la L1 des de l’Estació del Nord fins al complex funerari.
Ampliació d’aparcament
S’amplia la superfície d’aparcament habilitant-hi la Zona Est.
Accessos per a vianants
S’obre un accés a la Zona Est
per facilitar l’entrada de les
persones que aparquen a la zona
ampliada, així com l’accés per a
vianants del Camí dels Monjos.

Recordem que, per tal que els vials siguin accessibles per a tothom, es fa necessària la retirada periòdica dels elements dipositats a les voreres dels espais comuns.

