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Activitats i serveis que s’ofereixen
per a la celebració de la festivitat
de Tots Sants 2013
 La tradició de commemorar la festivitat de Tots Sants visitant el Cementiri, per tal de recordar els nostres familiars i
amics difunts, fa que el mes d’octubre, fins l’1 de novembre, els cementiris tinguin una activitat molt intensa. És per aquest
fet que la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA, proposa un seguit d’activitats i serveis per a la celebració d’enguany.

SERVEIS ESPECIALS

SERVEIS QUE CAL RESERVAR

Bus especial gratuït al Cementiri
L’1 de novembre, servei especial de 9 a 18 h. Des de l’Estació del
Nord (recorregut L1) fins al Cementiri.

Funerària ofereix el servei de neteja i ornamentació de
sepultures i el servei de recollida domiciliària a persones amb mobilitat reduïda.

Vehicle adaptat per al transport intern de persones amb dificultat
Des del 19 d’octubre fins l’1 de novembre, es disposarà del
servei d’acompanyament amb transport adaptat per a les persones que ho necessitin, fins a la sepultura, tornant-les a deixar a
l’entrada del recinte.

Les famílies acostumen a netejar les sepultures, posar-hi flors
i preparar-les per tenir-les en les millors condicions per a la
diada de Tots Sants.

Instal·lació de parades de flors i complements a
l’entrada del Cementiri

Els encàrrecs que es facin abans del 27 d’octubre,
gaudiran d’un 10% de descompte.

Habilitació d’un segon aparcament a la Zona Est,
P2, i obertura de l’accés peatonal
S’obriran els accessos del Camí dels Monjos i la Zona Est (P2).

Dia 1 de novembre, de 9 a 18 h
Servei gratuït de recollida domiciliària per a persones amb
mobilitat reduïda.

Accés al Camí dels
Monjos

Si vostè no es pot ocupar de netejar la seva sepultura i
posar-hi flors, Funerària li pot prestar aquest servei.

Punt d’acompanyament
musical, de 10 a 13.30 h

Accés a la Zona Est

P2

Acompanyament musical durant
la visita al Cementiri
El dia de Tots Sants s’habiliten dos punts d’actuació musical. El primer, a l’avinguda principal,
davant del Temple Multiconfessional, i el segon a
la plaça de Tots Sants (entrada per la Zona Est, P2),
de 10 a 13.30 h, alternant-se les actuacions.
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Record dels difunts, dia 1,
al Temple Multiconfessional
S’ofereixen diverses propostes per recordar els difunts:
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: “La vida és un passatge”
Músiques per acompanyar el cicle del néixer, viure i seguir el
viatge. A càrrec de: Lucía Samitier, veu i arpa cèltica, i Anna
Cerezo, violes d’arc.
Lucía Samitier, cantant,
arpista i compositora, ha
desenvolupat la seva carrera al voltant de les músiques d’arrels tradicionals i
antigues, i s’ha especialitzat en música medieval.

Del 18 d’octubre al 3 de novembre
Exposició:
“L’arqueologia de la mort a Terrassa”
L’exposició “L’arqueologia de la mort a Terrassa” fa un recorregut, des de la prehistòria fins a l’actualitat, dels costums i ritus
funeraris dels habitants del territori que ocupa actualment la
ciutat de Terrassa. Dibuixos, recreacions, fotografies i altres
elements museogràfics i explicatius ens conviden a entendre
una mica més la mort i la vida dels nostres avantpassats d’una
manera didàctica i amena. Aconsellem a tothom que vingui a
gaudir de la mostra, que estarà situada a l’entrada del Cementiri del 18 d’octubre al 3 de novembre.

Ella i Ana Cerezo, violes
d’arc i guitarra, porten més
d’una dècada dedicant-se
a la investigació i la interpretació de les músiques antigues i
tradicionals.

Guió i producció de l’exposició: Museu de Terrassa

Recordi

Si per accedir a la seva sepultura
es necessària la clau, caldrà
que la porti.

Amb aquest butlletí s’adjunta el document per a la sol·licitud de domiciliació
bancària i actualització de dades. Li agrairem que ens l’enviï degudament emplenat per poder fer la revisió de les dades de la sepultura i la domiciliació bancària.
- L’imprès no necessita segell.
- El pot dipositar a qualsevol bústia de correu.

La impressió d’aquest butlletí informatiu 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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