Nota de premsa
Terrassa, 2 de novembre de 2016

El cementiri municipal rep prop de 60.000 visitants
entre la diada de Tots Sants i els dies previs
Bona acollida del programa especial d’actes organitzats per a la festivitat

Prop de 60.000 persones han passat pel cementiri municipal durant la diada de Tots
Sants i els dies previs. Tot i que, com és habitual, el dia més concorregut ha estat l’1
de novembre, amb més de 16.000 visitants, l’afluència enguany ha estat esglaonada
al llarg dels dies previs a aquesta festivitat. L’increment més destacat de visites es
va registrar a partir del passat dissabte, 29 d’octubre.
Com cada any, l’Ajuntament de Terrassa i Funerària Terrassa van preparar un
dispositiu de reforç dels seus serveis per poder facilitar l’accés al recinte davant la
previsió d’augment del nombre de visitants al complex. Per reforçar els accessos al
recinte es va habilitar la zona est del complex funerari com a aparcament, doblant
l’oferta de places d’estacionament per a vehicles, i amb l’obertura de dues entrades
per a vianants.
Pel que fa al servei d’autobús especial gratuït a disposició de la ciutadania per
accedir al recinte en transport públic el mateix dia 1 de novembre, va ser utilitzat per
gairebé 1.700 usuaris. L’autobús oferia el recorregut de la L1 des de l’Estació del
Nord fins al cementiri.
Durant els dies de més afluència de visitants, Funerària també va posar a disposició
de les persones amb dificultats de mobilitat un vehicle adaptat per al transport dins
del cementiri, a més del servei de recollida domiciliària per a persones amb mobilitat
reduïda.

Bona acollida del programa d’activitats
El programa especial d’actes per a la celebració de Tots Sants del dia 1 incloïa dos
punts d’actuació musical per acompanyar la visita al complex. L‘últim acte va ser el
tradicional concert de Tots Sants, que enguany va anar a càrrec de la formació
L’Incantari, amb “Música per al gran viatge”, recital integrat per cants
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d’acompanyament dels passos de la vida, tal com s’expressen a diferents cultures
del món.
Durant tota la jornada es van celebrar cerimònies de record a les persones difuntes i
també es va poder gaudir de l’últim dia d’exhibició de l’exposició “Escultures per a
l’eternitat”, organitzada per Funerària i el Museu de Terrassa, que inicia ara la seva
itinerància per diferents equipaments de la ciutat.
La visita guiada a l’exposició, celebrada el 23 d’octubre i que va tenir molt bona
acollida entre els participants, també es repetirà en les properes setmanes per
mostrar, de manera comentada, els grups escultòrics inclosos. Les persones
interessades a participar-hi poden trucar al telèfon gratuït 900 268 268 per tal de fer
la inscripció. L’aforament és limitat.
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