Nota de premsa
Terrassa, 28 d’octubre de 2014

L’alcalde, Jordi Ballart, visita el Complex Funerari
Municipal amb motiu de la festivitat de Tots Sants
Funerària presenta els serveis especials per Tots Sants i les millores fetes el
darrer any al cementiri

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest matí el Complex Funerari
Municipal amb motiu de la proximitat de la festivitat de Tots Sants. L’alcalde ha anat
acompanyat del tinent d’alcalde de Servei Generals, Alfredo Vega, i de la resta de
membres del consell d’administració de la Societat Municipal de Serveis Funeraris
de Terrassa.
La visita ha inclòs un recorregut per les instal·lacions en què s’ha fet la tradicional
encesa del pebeter del monument a les víctimes de la riuada del 1962 i una ofrena
floral als difunts al Temple Multiconfessional. També s’han presentat les activitats i
serveis relacionats amb la Diada de Tots Sants i s’ha fet una visita comentada de
l’exposició “Passeig pels mosaics del cementiri”, que es podrà veure fins al dia 2 de
novembre.

Millores al complex funerari
Entre les intervencions dutes a terme enguany per a millorar el Complex Funerari
Municipal, destaquen les següents:

S’està restaurant la façana del tanatori.
S’han modificat les teulades de tots els blocs de nínxols per protegir-los de
l’impacte de la pluja.
S’han rehabilitat les façanes de dos blocs de nínxols antics (números 123 i
151).
S’han ampliat les voreres de dos blocs de nínxols (números 103 i 104),
seguint el Pla d’accessibilitat.
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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.
S’han adquirit 15 noves escales d’accés a les sepultures per millorar la
seguretat pels usuaris.
D’altra banda, Funerària està projectant una nova zona d’inhumació de cendres,
amb diferents propostes de columbaris murals, tombes per a urnes, columbaris
verticals i altres elements a la zona boscosa que hi ha a l’oest del cementiri.

Nova imatge corporativa
Com a novetat d’enguany, també cal destacar la creació d’una nova imatge
corporativa de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, per adequarla al temps actual. Es tracta d’una imatge més moderna, amb un disseny més
dinàmic, que representa l’evolució de les diferents fases de la lluna i que vol
simbolitzar les diferents fases de la vida.
S’ha integrat al logotips la marca “Funerària de Terrassa”, que relaciona la Societat
Municipal directament amb la ciutat. Per últim, l’eslògan “Serveis amb valors”, vol
remarcar tant la diversitat de serveis que s’ofereixen com el fet que aquests van
acompanyats dels valors necessaris com l’acolliment, la proximitat, la comprensió, la
qualitat, el bon servei o l’agilitat, que, tant des del punt de vista de l’empresa pública,
com des del servei ofert, han de ser la base de la relació amb les persones usuàries.

Activitats i serveis especials per Tots Sants
Els dies al voltant de Tots Sants, visiten el cementiri entre 40.000 i 50.000 persones.
Per aquest motiu s’han programat diferents activitats i serveis especials pel dia 1 de
novembre:
De 10 a 13.30 h - Acompanyament musical a dos punts del cementiri.
12 h - Record dels difunts. Acte d’oració al Temple Multiconfessional per al procés
espiritual de les ànimes (organitza: comunitat Bahá’í).
16.30 h - Missa en sufragi de tots els fidels difunts.
18.30 h - Concert “Des del primer classicisme de Haydn al primer romanticisme de
Mendelssohn”, a càrrec del Trio Arts.
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Passeig pels mosaics del cementiri
Fins al dia 2 de novembre es podrà visitar l’exposició “Passeig pels mosaics del
Cementiri”, produïda per l’Ajuntament de Terrassa a través de la Societat Municipal
de Serveis Funeraris de Terrassa i el Museu de Terrassa. La mostra tracta sobre la
tècnica d’elaboració de mosaics i sobre l’evolució històrica d’aquesta disciplina,
recollint una cinquantena d’exemples funeraris (tombes, panteons i nínxols) decorats
amb mosaics, en un recorregut per tot el Complex Funerari que es pot seguir amb
l’ajuda d’un plànol amb indicacions. Entre les peces més destacables hi ha la
decoració de la façana del Temple Multiconfessional, de Santiago Padrós i Lluís Bru.
El proper diumenge, últim dia de l’exposició, hi haurà una visita guiada als mosaics
més interessants del complex funerari. L’activitat és gratuita i amb reserva prèvia al
telèfon gratuït 900 268 268.

Facilitats de desplaçament i accés
Bus especial gratuït al Cementiri des de l’Estació del Nord (recorregut L1).
Divendres 1 de novembre, de 9 a 18 h
Vehicle adaptat per al transport intern de persones amb dificultat. Dies 18 i 19
d’octubre i del 24 d’octubre al 2 de novembre. El servei funciona de 9 a 14 h i
de 15 a 18 h.
Ampliació de l’aparcament i els accessos: obertura del pàrquing de la Zona
Est i obertura de l’accés per a vianants del Camí dels Monjos.

Serveis amb reserva prèvia
Servei gratuït de recollida domiciliària de persones amb mobilitat reduïda per l’1 de
novembre, de 9 a 18h, i servei de neteja i ornamentació de sepultures. Les persones
interessades han de trucar telèfon gratuït 900 268 268.

Venda de flors
Enguany s’han autoritzat 14 parades de venda de flors, quatre més que l’any passat.
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