Cementiri de Sabadell, un museu a l’aire lliure
preparat per al dia de Tots Sants





Torra SA presenta les últimes millores d’accessibilitat i manteniment d’aquest
patrimoni cultural i paisatgístic amb un equip que atendrà els visitants a 3 carpes
d’informació
Davant l’assistència de 15.000 visitants, s’ha reforçat l’atenció, els serveis i la
neteja
L’ús d’adhesius durant la campanya d’actualització 2016 permetrà que els
familiars també puguin aprofitar la seva visita per informar-se sobre l’estat de la
concessió de la seva sepultura
La capella del cementiri de la ciutat vallesana oferirà 3 concerts de música antiga i
sacra, que se celebraran a les 11, 12 i 13 hores

Vista àrea de la zona Antiga del Cementiri de Sabadell, que compta amb més de 89.000 metres quadrats

Sabadell, 27 d’octubre de 2016. El cementiri de Sabadell està preparat per rebre més
de 15.000 visitants i celebrar la festivitat de Tots Sants gràcies, entre d’altres, al
dispositiu d’atenció al visitant i al reforç dels serveis que l’equip de Funerària Torra
ofereix des de fa 2 setmanes fins el dia 1 de novembre.
Les millores d’accessibilitat i els punts d’atenció dins dels més de 89.000 metres
quadrats que presenta l’actual superfície del cementiri facilitaran la visita dels
sabadellencs i veïns, a través dels diferents camins pels quals es pot recórrer l’antic
cementiri i les últimes ampliacions de Zeus i Ceres.
A partir d’ara, l’accés a l’aparcament del cementiri es farà també pel camí d´entrada del
crematori, cosa que comportarà canvis de senyalització a la carretera de circumval·lació.
Durant aquest mes d’octubre s’ha acabat la tercera i última fase de pavimentació del
cementiri, que inclou nous lavabos adaptats per a persones amb discapacitat. A més, del
21 d’octubre al 2 de novembre s’han instal·lat addicionalment lavabos portàtils.

“Tots ens aboquem al dia de Tots Sants. Volem oferir la màxima comoditat i atenció
propera, i per fer-ho, hem incrementat l’equip de treballadors que atendran i ajudaran els
visitants, així com hem reforçat l’equip de neteja. A més, hi haurà dues ambulàncies
disponibles al cementiri amb motiu d’aquesta festivitat”, explica Xavier Pons, gerent de
Serveis Funeraris de Sabadell.
Atenció personalitzada per informar i actualitzar
A les tres carpes d’atenció al visitant, els
empleats de Funerària Torra explicaran la
campanya d’actualització 2016, que permet
als familiars aprofitar la visita per informar-se
sobre l’estat de la concessió de la seva
sepultura. Gràcies a un sistema d’etiquetes,
les làpides que necessitin actualització seran
fàcilment reconegudes pels seus familiars.
Així, Funerària Torra podrà actualitzar la
base de dades i regularitzar la part
administrativa del cementiri.
“La voluntat de Torra S.A. de perseguir la qualitat i la gestió propera a Sabadell ens ha
portat a programar i finançar millores, com els nous sistemes que perfeccionen la gestió
mediambiental dels residus o el reforç de l’atenció a les famílies dins del cementiri, amb
vehicles elèctrics, carpes i cadires en els enterraments”, detalla Alejandra Izard, directora
de Cementiri i Crematori.
3 concerts i flors per a la memòria
En aquesta jornada, i per onzè any consecutiu, a la capella del cementiri se celebraran
tres concerts, cadascun amb un repertori i estil musical diferent. Amb els títols Cantants
del barroc, Canta, ànima, a la lloança de Déu i Música sacra dels segles XIX i XX, el Trio
Sekrets actuarà a les 11, 12 i 13 hores. Aquest grup està format per la soprano Olga
Miracle, el flautista Joan Codina i el clavecinista organista Joan Castillo, amb trajectòria
en festivals especialitzats de música antiga i música sacra
Les famílies que vulguin renovar i
canviar les flors dels nínxols i les
tombes disposaran de contenidors
extres i personal de neteja que
col·laborarà en la recollida de
restes florals.
Empremta d’artistes universals
Aquesta data del calendari tan
destacada per als cementiris és un
moment especial per conèixer la
història a través dels panteons i

obres de gran valor artístic signades, entre d’altres, per arquitectes que han deixat una
gran empremta a Sabadell: F. de Paula Nebot, autor també de la casa Miquel Baygual;
Josep Renom, l’autor de l’edifici García Planas; Santiago Casulleras o E. María Balcells.
Obra seva és el panteó de Joan Oliver i Sallarès, el nostre escriptor més universal sota
el pseudònim Pere Quart que, juntament amb altres personalitats, descansa en aquesta
ciutat, com la impulsora de la Institució Lliure d’Ensenyament, Isabel Vilà i Pujol, que va
dirigir el Col·legi Franco-Espanyol per a nenes.

Panteons i obres de gran valor artístic conviuen amb las serigrafies acabades de restaurar del pintor Joan Maurí i Espadaler,
que daten d’entre 1959 i 1960.
1- Alcance empresarial: EVENTOS
2- Alcance social: ACTIVIDAD/CAMPAÑA PARA PÚBLICO FINAL
INFORMACIÓ PRÀCTICA: HORARIS I COM ARRIBAR-HI:
Llamar la atención en la sociedad – Subirse/alinearse con una tendencia-moda
El dia 1 de novembre, el cementiri romandrà obert de 9 a 18 hores.
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Servei de la estratégicamente
línia F4 per la festivitat
Tots Sants
2016 Dimartsde
1 de
novembre
línia F4 fa
el servei
habitual
dels dies festius. A més, es reforça el servei: - entre les 8.25 i les 14.25 h, des de la parada de la rambla d’Ibèria (carretera
constante
de Terrassa) fins al Cementiri, amb una freqüència de pas de 10 minuts. A partir de les 14.25 i fins a les 18.25 h, la freqüència de pas
és de 15 minuts.

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.
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