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Funerària
Informació
Nova Imatge
Corporativa

Hem creat una nova imatge corporativa
de l’empresa, per adequar-la al temps actual.
És una imatge més moderna, adaptada als temps que vivim,
amb un disseny més dinàmic, que representa l’evolució
de les diferents fases de la lluna i vol simbolitzar les diferents
fases de la vida, des de l’inici fins el final.
S’integra al logotip la marca que ens relaciona
directament amb la ciutat.
L’eslògan vol remarcar tant la diversitat de serveis que oferim
com el fet que aquests van acompanyats dels valors necessaris
que, tant des del punt de vista de l’empresa pública que som com
des del servei ofert, han de ser la base de la nostra relació amb
els usuaris. Així, parlem dels valors de l’empresa i de les persones
que la conformen, de valors com l’acolliment, la proximitat, la
comprensió, la qualitat, el bon servei, l’agilitat...

Millores
del Complex
Funerari
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Estem invertint en reformes per
garantir un millor servei.
> TANATORI
S’està restaurant la façana de l’edifici
del tanatori.
> CEMENTIRI
S’han modificat les teulades dels blocs
de nínxols per protegir-los de l’impacte
de la pluja.

Rehabilitació dels blocs de nínxols

S’han modificat les voreres de dos blocs
de nínxols seguint el pla d’accessibilitat.
S’ha fet una campanya per a la retirada
d’elements dipositats en voreres i en
espais comuns, per facilitar-hi l’accés
a les persones i per als treballs propis
del Cementiri, així com per mantenir els
espais en ordre i complir el reglament.

Rehabilitació dels blocs de nínxols

S’han rehabilitat les façanes de dos
blocs de nínxols antics dins el pla de
rehabilitació, que es va executant d’acord
amb els pressupostos d’inversions.

Tots
Sants
2014

Serveis Especials
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.

> SERVEIS QUE CAL ENCARREGAR
Si vostè no es pot ocupar de netejar la
seva sepultura i posar-hi flors, Funerària
de Terrassa li pot prestar aquest servei.

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

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, dia 1, al Temple
Multiconfessional
- A les 12 h, acte d’oració per al procés
espiritual de les ànimes. Organitza:
Comunitat Bahá’í.

Exposició
El nostre cementiri aplega una important
i original mostra de mosaics funeraris
que ara us convidem a conèixer amb
aquesta exposició. Els orígens, la tècnica,
els mosaïcistes i l’inventari de les làpides
i plafons de mosaic ens permetran
entendre aquesta manifestació artística
del nostre patrimoni funerari. Amb
acurades fotografies i una proposta
d’itinerari, podreu gaudir d’una passejada
cultural a les nostres instal·lacions.

bct - Del 20 al 29 d’octubre
bct - Passeig de les Lletres, 1
bd3 - Del 3 al 13 de novembre		
bd3 - C. del Germà Joaquim, 66

“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.

- A les 16.30 h, celebració eucarística.
- A les 18.30 h, concert en record dels
difunts a càrrec del Trio Arts.

Visita guiada
Diumenge 26, a les 11 h

Vehicle adaptat per al transport
intern de persones amb dificultat
Els dies 18 i 19 d’octubre, i del 24 d’octubre
al 2 de novembrede 9 a 14 i de 15 a 18h.
s’oferià aquest servei, per acompanyar les
persones que ho necessitin a la sepultura
i deixar-les després novament a l’entrada
del recinte.

L’exposició “L’arqueologia de
la mort a Terrassa”, que es va
presentar al Cementiri per Tots
Sants 2013, es pot veure a algunes
biblioteques de la ciutat en les
dates següents:

bd6 - Del 15 al 29 de novembre		
bd6 - Rbla. de Francesc Macià, 193

Neteja i ornamentació de sepultures

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

Informació
d’Interès

TRIO ARTS
Ian Lleonart i Fíguls Piano
Marta Pons i García Violoncel
Laura Madrià i Vidal Violí
Concert: Des del classicisme de Haydn
al primer romanticisme de Mendelssohn

Visita comentada de l’exposició, a càrrec
d’una guia del Museu de Terrassa, fent un
recorregut pels mosaics més significatius
del Cementiri.
Inscripcions telèfon gratuït
funeraria@funerariaterrassa.cat

RECORDI PORTAR LA CLAU
DE LA SEVA SEPULTURA

TELÈFON GRATUÏT 900 268 268
Del 18 d’octubre al 2 de novembre
> PASSEIG PELS MOSAICS DEL CEMENTIRI

Pantocràtor del Temple Multiconfessional

Societat Municipal de
Serveis Funeraris de Terrassa, SAU.
Ctra. de Montcada 789
08227 Terrassa
Telèfon 93 786 94 00
funeraria@funerariaterrassa.cat
www.funerariaterrassa.cat
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Programa
d’Activitats
i Serveis

Bus especial gratuït al Cementiri
el dia de Tots Sants

