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Millores al
complex funerari


S’han rehabilitat les voreres dels blocs
123, 124, 125 i 126.
 S’han rehabilitat les façanes dels blocs
126 i 137.
 Per tal de facilitar l’ús dels lavabos,
s’han instal·lat dos punts de sanitaris
permanents que serviran de reforç del
que hi ha a l’entrada:
- Zona nord: darrere del temple (un per
a homes i dones + un d’adaptat)
- Zona oest: entre la via 40 i la via 103
(un per a homes i dones)
 S’han adquirit dos vehicles utilitaris
híbrids en substitució de dos antics de
benzina.
 S’ha adquirit un vehicle elèctric per
efectuar més adequadament el trasllat de
restes dels nínxols i tombes.
S’han numerat les places d’aparcament
per zones, perquè es pugui recordar més
fàcilment la ubicació del vehicle que s’ha
aparcat.
 S’ha renovat tota la retolació de l’interior
del cementiri. Amb aquesta acció s’ha
acabat la implantació de la nova imatge
corporativa.

La imatge del cementiri ha canviat,
tant a l’entrada com a tot l’interior

Un dels majestuosos xiprers de l’entrada també va caure.
Al seu lloc s’han plantat dos arbres de la mateixa alçada.

Aquest any, la visita al cementiri ens mostrarà un espai molt canviat, després de les
fortes ventades de principis de desembre del 2014, que van tombar una gran quantitat
d’arbres de totes classes.
Afortunadament, no s’hi van registrar danys personals. Per seguretat, el cementiri es va
tancar del 9 al 24 de desembre.
El 24 de desembre es va reobrir el cementiri després de fer-hi els treballs d’urgència per
garantir la seguretat dels usuaris, però fins a finals de juny d’enguany no es van acabar
les actuacions de retirada d’arbres i reparació de danys a les tombes i nínxols.
El Cementiri Municipal de Terrassa ha
quedat segon classificat en la categoria de millor cementiri i finalista en la
de millor iniciativa mediambiental del
II Concurs de Cementiris d'Espanya
convocat per la revista Adiós Cultural.

Amb aquest butlletí s’inclou un clauer que
serveix per portar la clau d’una sepultura.
S’hi pot posar el número d’identificació de
la sepultura, per tenir així les dades amb la
clau.

Els premis al millor cementiri s’han
triat per votació popular a través del
web de la revista. Els premis de la
categoria de millor iniciativa mediambiental han estat escollits per un jurat
especialitzat presidit pel naturalista
Joaquín Araujo, premi Global 500 de
l’ONU.
A l’interior del cementiri es van
comptabilitzar 120 arbres caiguts,
trencats o poc estables.

Els guardons es lliuraran a Madrid a
finals d’octubre.
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Programa
d’activitats
i serveis

Serveis especials
Tots Sants
Tots
Sants
2015

Exposició
“L’art a les làpides”
Del 17 d’octubre a l’1 de novembre, a
l’entrada del cementiri, de 9 a 17.30 h
Visita guiada: diumenge 25 d’octubre,
a les 11 h
Inscripcions: al 900 268 268 o a
funeraria@terrassa.cat

Serveis que cal encarregar:
 Neteja i ornamentació de sepultures
Si vostè no es pot ocupar de netejar la
seva sepultura i posar-hi flors, Funerària
de Terrassa li pot prestar aquest servei.
Els encàrrecs que es facin abans del
25 d’octubre gaudiran d’un 10% de
descompte.
Recollida


domiciliària per a persones
amb mobilitat reduïda
El dia 1 de novembre, de 9 a 18 h.
Servei gratuït (cal reservar-lo prèviament).

Venda de flors i complements
El Centre d’Atenció al Visitant ofereix una
àmplia gamma de productes per a la
decoració de les sepultures. 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.
TELÈFON GRATUÏT

Bus especial gratuït al cementiri el dia de
Tots Sants
L’1 de novembre es posa a disposició dels
usuaris un servei especial de transport
públic de 9 a 18 h. Des de l’Estació del
Nord (recorregut L1) fins al cementiri.
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.
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
A les 18.30 h, concert en record dels
difunts

RECORDI PORTAR LA CLAU
DE LA SEVA SEPULTURA

900 268 268

CONCERT DE CANT CORAL
a càrrec de la CORAL ROSSINYOL DE TERRASSA
Director: Gerard Farreras
Piano: Montserrat Solé
Autors clàssics, cançons populars.
La impressió d’aquest butlletí ha estat realitzada per PRODIS (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca). Les tasques d’etiquetatge i ensobrament d’aquest butlletí
han estat realitzades per l’ONG AIDE (Associació d’Intervenció en Drogodependències Ègara).
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