Funerària Torra col·labora amb el projecte solidari
‘Una onada de petits somriures’ a benefici de
l’àrea de pediatria de l’hospital Parc Taulí

Sabadell, 24 d’octubre de 2017. L’empresa de Serveis Funeraris Torra S.A. de Sabadell s’ha
sumat, a través de la donació de 3.000 €, al projecte ‘Una onada de petits somriures’, que té
com a finalitat la transformació de la planta de pediatria de l’Hospital Parc Taulí en un fons
marí de fantasia i joc, amb l’objectiu de millorar notablement el confort dels més petits en els
seus ingressos hospitalaris i, també, dels seus familiars o acompanyants.
Funerària Torra, que col·labora habitualment amb diferents iniciatives solidàries locals, ha fet
aquesta donació per tal d’aportar el seu gra de sorra a un projecte que podrà beneficiar a més
de 100.000 nens que l’hospital rep com a pacients.
Tal com ha expressat Xavier Pons, gerent de Funerària Torra, “l’empresa està totalment
compromesa amb les iniciatives que, com Una onada de petits somriures, ajuden a millorar la
vida dels ciutadans i, en especial, la dels més petits. Animem a col·laborar amb aquesta causa
totes les empreses i els particulars que puguin fer-ho”.
En el marc del seu compromís amb el servei a la ciutadania, Funerària Torra va obrir l’any
passat una de les seves oficines d’atenció a l’àrea del Parc Taulí. Amb l’objectiu d’oferir un
servei més ampli, proper i immediat, el passat 9 d'octubre la companyia va canviar l'horari
d'aquesta oficina a 24 hores. D’aquesta manera, els qui ho necessitin disposen d’un servei
ininterromput amb el segell de professionalitat que caracteritza Funerària Torra des de fa més
de 60 anys.

Sobre Funerària Torra:
Funerària Torra és una empresa de serveis funeraris creada el 1950 a Sabadell, la qual a través d'un equip humà jove, professional
i en constant formació, du a terme la gestió integral i sostenible de tot el procés de defunció per a companyies i particulars.
L'empresa disposa d'una gran experiència en la prestació de serveis funeraris, així com en l'administració de tanatoris, crematoris i
cementiris. En les seves instal·lacions modernes ofereix als ciutadans una atenció individual, propera i de qualitat, que la societat
actual demana.
Sobre el projecte Una onada de petits somriures
El projecte ‘Una Onada de Petits Somriures’ neix sota la plataforma Imagina del Parc Taulí, que impulsa projectes amb tres
denominadors comuns: milloren la qualitat de vida i el benestar dels pacients del Parc Taulí, des d'un punt de vista més social i
humà; necessiten la col·laboració de la ciutadania per poder fer-se realitat; i són promoguts voluntàriament per professionals de la
institució. L’Onada pot beneficiar uns 100.000 infants que el Parc Taulí té com a pacients de la seva àrea de referència.

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación
Patricia Martínez / Alejandra Santos
pmartinez@comunicacionrrpp.es
asantos@comunicacionrrpp.es
91 577 45 54 / 608 15 12 10

