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Nova oficina d’atenció
al carrer de Topete

Funerària ha posat en marxa
una nova oficina d’atenció al
públic al centre de la ciutat. Amb
aquesta inauguració, l’empresa
municipal completa l’oferta
existent, ja que, a partir d’ara, la
ciutadania podrà portar a terme
una gran part de les tramitacions i gestions relacionades
amb el cementiri i els serveis
funeraris no només des del
complex funerari sinó també
des d’aquesta nova ubicació.
L’oficina està situada en el
número 7 del carrer de Topete.

Qualitat i experiència al
seu servei. I ara, encara
més a prop
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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:
 Continuació del projecte de millora
dels blocs de nínxols del cementiri. El
2017 s’ha fet una important inversió en
aquest sentit, i abans de finalitzar l’any
s’haurà acabat la rehabilitació d’un
total de 3.469 nínxols dels blocs 104,
112, 113, 114, 115, 122, 141, 143 i 145.
 Adquisició de dos nous cotxes fúnebres 100% elèctrics. Aquesta transacció forma part del projecte de renovació de l’actual flota de vehicles de

l’empresa municipal, que continuarà
pròximament amb la compra d’uns
altres dos nous vehicles funeraris.
 Incorporació, prevista per als pròxims
mesos, de dos nous forns crematoris
amb sistema de filtres, més ecològics i
funcionals
 Col·locació de làmines solars d’estalvi energètic a la façana i les parets
laterals de l’edifici del tanatori
 Impermeabilització de l’estany del
tanatori
 Millora de l’accessibilitat dels lavabos
de l’edifici del tanatori
Habilitació de nous columbaris i


millora de l’accessibilitat a la plaça de
Tots Sants
 Per a abans que acabi l’any, també hi
ha prevista la col·locació d’un mural
per a plaques al Jardí del Repòs i
l’arranjament i senyalització lumínica
de les jardineres de ferro de l’aparcament del complex funerari.

Foto: Badia Casanova
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Serveis especials
Tots Sants 2017
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.
Foto: Teresa Llordés

Programa d’activitats
Tots Sants 2017

Exposició “El simbolisme de les escultures exemptes”
Del 16 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 les escultures exemptes del cementiri municipal amb
l’exposició “El simbolisme de les escultures exemptes”. La
mostra aplega informació sobre les obres i els artistes, i s’acompanya d’una proposta d’itinerari.
Visita guiada
Diumenge 22 d’octubre, a les 11 h
Visita comentada de l’exposició “El simbolisme de les escultures
exemptes”, a càrrec del personal didàctic del Museu de Terrassa.
Les places són limitades. Cal inscripció prèvia, abans del 20
d’octubre, per telèfon al 900 268 268 o per correu electrònic a
funeraria@terrassa.cat.
Concert “Músiques per al record”, a càrrec de la
Banda de Terrassa
Divendres 27 d’octubre, a les 22 h
Com a novetat, el tradicional concert en record de les persones
difuntes es trasllada aquest 2017 a l’Auditori Municipal de Terrassa (passeig d’Ernest Lluch, 1). L’actuació tindrà lloc el divendres
27 d’octubre a les 22 h i anirà a càrrec de la Banda de Terrassa,
que interpretarà una selecció de peces clàssiques i contemporànies per a tots els públics. Les places són limitades i per accedir
a l’espai serà obligatòria l’entrada. Les entrades es poden reservar fins al 26 d’octubre (fins exhaurir existències) trucant al
telèfon 900 268 268. Les entrades reservades es podran recollir
a les taquilles de l’Auditori Municipal el dia del concert, 27 d’octubre, a partir de les 21.30 h.

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. El
vehicle adaptat estarà operatiu els dies 14 i 15 d’octubre i del 20
al 25 d’octubre, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. Entre el 26 d’octubre i
l’1 de novembre, es podrà fer servir de 9 a 18 h.
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 l’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. Per tal de facilitar l’entrada a les persones que aparquen en la zona ampliada,
Funerària habilita l’accés de la Zona Est els dies 28 i 29
d’octubre i l’1 de novembre. L’1 de novembre també estarà operatiu l’accés del Camí dels Monjos.
Tota la informació sobre el programa
d’activitats i serveis especials a
www.funerariaterrassa.cat/tots-sants

Acompanyament musical
El dia de Tots Sants s’habiliten dos punts d’actuació musical, per
acompanyar la visita al cementiri, 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.

www.funerariaterrassa.cat

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.

