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EL
DE CINEMA DE LA MORT 2014
CINEMA CICLE
Funerària programa aquest cicle de cinema per apropar-nos al tema de la mort, un tema tabú a la
I LA
nostra societat. El fet de viure d’esquenes a aquest fet dificulta la manera d’afrontar-la quan ens és
MORT propera. Aquest cicle de cinema ens pot ajudar a normalitzar l’acceptació i el tractament de la mort.
Retorno a Hansala
Chus Gutiérrez
2008 - 95 min.
Drama, immigració. Espanya
Dimarts 1 d’abril
A les 19 i a les 22 h

Al començament d’aquesta dècada, a
les platges de Rota (Cadis), van
aparèixer els cadàvers d’onze joves
immigrants marroquins que buscaven
creuar l’estret en una pastera.
Es va descobrir per les seves robes que
els onze nois pertanyien al mateix
poble: Hansala.
Retorno a Hansala pretén recrear aquell esdeveniment vist des
dels ulls de dos personatges: Martín, un empresari funerari que
pretén fer negocis amb el que ha passat, i Leila, germana d’un
dels morts. Tots dos s’embarcaran en l’aventura d’intentar
repatriar el cadàver del noi en una furgoneta, on ambdós viuran
una intensa experiència moral que els portarà a replantejar-se
totes les seves creences.
La nostra vita
Daniele Luchetti
2010 - 98 min.
Drama. Itàlia
Dimarts 8 d’abril
A les 19 i a les 22 h
Claudio treballa en els suburbis de
Roma. Està bojament enamorat de la
seva dona, que està embarassada del
seu tercer fill. No obstant això, un
esdeveniment dramàtic pertorbarà la
seva vida, feliç i senzilla.
En un gest de ràbia, Claudio lluita
contra la injustícia que plana sobre ell.
L’amor i el suport dels seus amics i la seva família, a més del riure
dels seus nens, l’ajudaran a vèncer l’adversitat.

En aquesta edició es cobrarà
per entrada, que es destinarà
al Rebost.

1€

Por fin viuda
Isabelle Mergault
2007 - 97 min.
Comèdia dramàtica. França
Dimarts 22 d’abril
A les 19 i a les 22 h
Anne-Marie viu en un mar d’indecisions. D’una banda, té una vida
còmoda amb el seu marit, Gilbert, un
ric cirurgià plàstic: tenen una bonica
casa, una minyona, mobles cars...
D’altra banda, té un amant, Leo, amb
qui pensa escapar-se a la Xina, però no
sap com dir-li-ho al seu marit.
Un dia, Gilbert mor en un accident de trànsit, el que aparentment
l’allibera dels seus lligams. Fins que la seva família s’instal·la a
casa seva, la qual cosa la torna a fer presonera.
Con amor, Liza
Todd Louiso
2002 - 86 min.
Comèdia dramàtica. Estats Units
Dimarts 29 d’abril
A les 19 i a les 22 h
Ambientada a l’interior dels EUA, la
pel·lícula narra la trista i còmicament
fosca història d’un dissenyador de
pàgines web, Wilson, i els seus esforços
per trobar una explicació a l'inexplicable suïcidi de la seva esposa, Liza.
Com que es veu incapaç d’obrir la carta
que ella li va deixar, es dirigeix a la mare
de Liza a la recerca de suport i orientació. Però la carta esdevé
motiu de conflicte entre ell i Mary Ann, i la tensió de la seva
relació desbarata encara més les seves vides.
Wilson intenta escapar-se d’una altra manera. Comença a inhalar
vapors de gasolina. Aquests vapors el condueixen a una amistat i
a la salvació provisional: el món dels entusiastes dels controls
remots a escala.
Intenta refer la seva vida. Però es demostra que el seu equilibri és
precari, i un dramàtic esdeveniment el col·loca en una espiral
descendent que finalment amenaçarà la seva vida.

Recollida d’entrades: de dimecres a diumenge, de 18 a 24 h,
al Cinema Catalunya (carrer de Sant Pere, 9)
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Estem millorant les instal·lacions
per donar més bon servei

Taxa de manteniment del Cementiri
Aquesta taxa s’aplica tal i com indiquen el Reglament del
Cementiri i l’ordenança fiscal 3.30, que va ser aprovada inicialment pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa el passat
31 d’octubre del 2013 i és vigent des de l’1 de gener d’enguany.
La taxa de conservació i manteniment del Cementiri s’aplica
amb l’objectiu de conservar-ne els espais comuns i es fonamenta en la titularitat o la simple tinença del dret funerari al
Cementiri municipal per a l’ús privatiu d’un bé públic.
El rebut d’aquesta taxa s’emetrà cada any mentre duri la
concessió de la sepultura.
Actualització dels costos de manteniment del
Cementiri municipal

Per millorar l’estada de les famílies, s’han instal·lat uns plafons
amb materials absorbents del soroll per evitar les molèsties que
es produïen en el moment en què es trobaven moltes persones
al vestíbul general.



L’any 2011 es va actualitzar l’estudi de costos del que suposa el
manteniment i conservació dels espais comuns del Cementiri
municipal, adequant les tarifes al cost real del servei i repercutint-les de manera proporcional. Per tal que l’impacte fos
gradual, es va fixar l’adequació del cost en tres anys (2012,
2013 i 2014). El rebut emès l’any 2014 és el darrer de l’actualització.
Evolució de la taxa
La taxa anual per a un nínxol era, l’any 2011, de 10,31 €; el
2012, de 13,88 €; el 2013, de 19,66 € (aquí l’IVA va passar
del 8 al 21% per decisió del Govern central); i el 2014 és de
22,53 €.
Bonificacions

S’han modificat les teulades per protegir de l’impacte de la
pluja.

Aquelles persones que ho sol·licitin i ho acreditin, podran
gaudir d’una bonificació per qüestions de renda, del 25% de
l’import d’aquesta taxa.



Domiciliació de la taxa
de manteniment
Recomanem domiciliar la taxa de manteniment del Cementiri.
La domiciliació bancària facilita el tràmit de la taxa i evita
desplaçaments al titular.
Per domiciliar la taxa, pot trucar a Funerària al 900 26 82 68 o
enviar un correu electrònic a funeraria@funerariaterrassa.cat.
També es pot fer aquest tràmit a través de la Seu Electrònica:
https://seuelectronica.terrassa.cat
Detall de períodes de pagament i dates de càrrec

S’ha iniciat un pla de rehabilitació dels blocs de nínxols
antics que s’anirà executant
d’acord amb els pressupostos  Es restaurarà la façana de
l’edifici del Tanatori.
d’inversions.

Rebuts no
del 2 de maig
Taxa de
a l’1 de juliol
domiciliats
manteniment
i conservació
25 de juny
del Cementiri Rebuts
Últim dia per domiciliar:
domiciliats
19 de juny

La impressió d’aquest butlletí informatiu ha estat realitzada per Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca).
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