Conferència de suport a famílies que han perdut a un familiar

Funerària Torra col·labora en una jornada especial
d'ajuda al duel per Nadal

Dani Fernández, Paquita Morales i Juan Calós Martín

Sabadell, 15 desembre de 2016. Abans d´ahir la capella del Tanatori de Sabadell va rebre a
mig centenar de veïns en la conferència de Nadal organitzada pel Grup de Dol de Sabadell en
col·laboració amb Funerària Torra S.A i l'empresa de serveis musicals Musica Vivit.
Durant aquesta conferència, amb el títol ‘És Nadal… i a casa hi ha una cadira buida’, han
participat les dues psicòlogues de l'associació, Helena Marroquin i Cynthia Martin,
especialistes en dol i Dani Fernández en representació de l'associació "Meritxell Buira" de
Bigues i Riells. Per part del Grup de Dol de Sabadell van comptar amb el testimoni de Paquita
Morales després de la seva experiència en les teràpies de grup.
Entre tots van transmetre un missatge d'esperança malgrat l'experiència tan dura i dolorosa
que suposa la pèrdua d'un ser estimat, assenyalant que encara es pot descobrir i ‘construir’
un nou Nadal.
“Són unes dates en les quals tots recordem als familiars que ja no hi són. Per la nostra banda
volem recolzar i col·laborar per donar continuïtat al servei realitzat als nostres veins, posant
el nostre granet de sorra en iniciatives com són aquesta conferència del Grup de Dol, que
puguin ajudar al fet que aquest procés de canvi no minvi la il·lusió per celebrar el Nadal”,
explica Xavier Pons, Gerent de Funerària Torra S.A

L'equip de Funerària Torra sempre ha obert les seves portes a aquesta iniciativa creada per
persones que van patir en el seu moment la pèrdua d'un ser estimat, col·laborant amb la
seva engegada des del 2003 i oferint les seves instal·lacions i una sala de treball per a les
activitats dels seus professionals en les teràpies de grup.

Mig centenar de veïns en la conferència de nadal organitzat pel Grup de Dol de Sabadell

“Compartim la filosofia de l'equip humà de Torra, que per transitar pel procés del dol és millor
fer-ho acompanyats per persones que han passat per les mateixes experiències i per a això
crear un espai comú on poder compartir emocions des de la llibertat d'expressió i creences”,
afirma Juan Carlos Martin del Grup de Dol de Sabadell.
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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