Funerària Torra S.A. obre a Caldes de Montbui una nova
oficina d’atenció al client





A partir del pròxim 2 de novembre, un equip de professionals de
Funerària Torra S.A. atendrà a la plaça de l’Església totes les necessitats
essencials del procés funerari complet
La nova oficina romandrà oberta de 8 a 19 h de dilluns a divendres i de
8 a 14 h els dissabtes, i amb atenció telefònica les 24 hores
La companyia amplia i reforça l’atenció i els serveis d’assessorament
als ciutadans de Caldes de Montbui

Caldes de Montbui, 26 d’octubre de 2016. Funerària Torra S.A. obrirà a partir del pròxim 2 de
novembre una nova oficina d’atenció al client a Caldes de Montbui, a la representativa plaça de
l’Església, l’eix de vianants de la localitat vallesana.
La companyia és conscient de les necessitats derivades d'un moment tan delicat com és la mort
d'un ésser estimat, per això ha volgut reforçar el seu compromís amb Caldes de Montbui amb
l’obertura d’aquesta nova oficina.
Present ja en aquest punt del Vallès Oriental des de 1979, Funerària Torra S.A. oferirà a partir
d’ara una gestió integral més ràpida davant de les qüestions immediates relatives a la gestió del
procés funerari. En aquest nou espai de 245 metres quadrats disposarà d’un equip d’atenció i
d’una oferta de serveis que no estan a l'abast d'altres empreses, com ara trasllats nacionals i

internacionals, flota de vehicles d'última generació o tramitació d’inhumacions i incineracions. A
més, inclou una zona d’exposició de productes funeraris on es pot veure i triar entre una àmplia
gamma de caixes, urnes i ornaments florals.
Segon comenta Xavier Pons, gerent de Funerària Torra S.A., aquesta obertura respon a
l'exigència de proximitat i atenció integral que aquesta empresa de serveis funeraris manté amb
Caldes de Montbui. Com que l’oficina està ubicada a la plaça de l’Església, els ciutadans podran
accedir-hi de manera fàcil i còmoda, i disposaran d’una atenció immediata i personalitzada.
L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 8 a 19 h i els dissabtes de 8 a 14 h. Els clients que
ho necessitin podran consultar per telèfon qualsevol qüestió al 93 865 41 45, així com utilitzar el
servei 24 hores a través del telèfon 93 727 74 00 i al tanatori de Sabadell.

Sobre Funerària Torra S.A.:
Funerària Torra S.A. 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.
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