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DISSABTE, 6 D’AGOST DEL 2016

Menys banyistes
a les piscines
municipals
Tot i el tancament de La Bassa i la calor l’afluència
d’usuaris a les instal·lacions cau en 3 mil persones
LLUÍS FRANCO

PÀGINA 4

Vista de la piscina de Can Marcet a Gràcia

LA NOTÍCIA

Antonio Trives Manresa

Manel Larrosa
evoca la figura
d’Antonio
Trives

Xavier Pons Torra

«A la
funerària
apostem per
la proximitat»
PÀGINES 2 i 3

PÀGINA 10

El triple salto olímpico de Lucila

TWITTER

a pívot de la selección de baloncesto, Lucila Pascua, participa en Río en
sus terceros Juegos Olímpicos tras estar en Atenas’04 y Pekin’08. Este
domingo juega ante Serbia. Los nadadores también entran en acción.

Una nova peça
del cas Mercuri
inclou Sánchez

PÁGINA 16

PÀGINA 5

L
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LA NOTÍCIA

Millora dels serveis funeraris
XAVIER PONS TORRA

DIRECTOR GERENT DE LA FUNERÀRIA TORRA, S.A.

«Tot el que fem està autoritzat o consensuat
amb l’Ajuntament»

X

La funerària
aposta per la
proximitat
Després de l’èxit de
l’oficina del Taulí preveu
obrir-ne una al crematori
L’empresa Torra, S.A., concessionària dels serveis municipals funeraris, ha fet una aposta per
la proximitat amb la implantació d’unes noves oficines a la zona comercial del Parc Taulí que ha
tingut molt bona acollida ja que facilita els tràmits
a les persones que tenen un difunt. Ara es plantegen, també, obrir una altra oficina al crematori
per donar servei als barris de Torre-romeu i del
Poblenou.

T

J.MERCADÉ

orra, S.A. va decidir
obrir les oficines al
Taulí basant-se en
que el 33 per cent
de les defuncions
es produeixen a la nit. Concretament, l’any passat unes 700
persones van morir a Sabadell
durant la nit. La bona resposta que han tingut en aquestes
primeres setmanes demostra
que l’opció va ser encertada.
Segons Xavier Pons, director
gerent de Torra, S.A., «la nostra
intenció és oferir un bon servei
i una màxima proximitat per
fer més fàcils uns moments
que ja són prou difícils».
Per aquest motiu, cap a mitjans de setembre, tenen previst oferir un servei d’oficina
al crematori situat prop del
cementiri. Aquesta atenció
al públic aniria especialment
adreçada als habitants dels
barris del Poblenou i de Torre-romeu.

Cinc anys de concessió
L’empresa Torra, S.A. porta
5 anys de la nova concessió.

En aquest període han incorporat diverses millores tant al
cementiri com en la resta de
dependències. A banda de les
obres d’urbanització al cementiri, han instal·lat una zona de
jocs infantils al tanatori per
fer més agradable l’estada en
aquesta dependència i facilitar
a les famílies que puguin estar
al costat dels difunts i les seves famílies.
Al marge de la polèmica generada pel període de renovació de les concessions de
les sepultures darrerament
a l’Ajuntament s’ha parlat de
remunicipalització
d’alguns
serveis en mans de concessionàries.
Xavier Pons diu al respecte
que «no ens agrada la remunicipalització ja que vol dir retornar la feina que fem i que ara
està donant molt bon servei».
En aquest sentit enumera algunes de les millores introduïdes recentment al cementiri
com ara «una furgoneta elèctrica per acompanyar als familiars».
Un altre dels aspectes que
més preocupen és incremen-
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400 a 6.000 euros
el preu de les caixes

Quines han estat les principals actuacions en els cinc
anys de la nova concessió?
Nosaltres, com concessionaris
del cementiri, hem estat obligats a fer una sèrie d’inversions de millora com ara la pavimentació dels vials, carrerons,
la connexió de les dues parts
del cementiri, acondicionar la
capella. Hem donat feina a 16
persones de Sabadell per fer-se
càrrec de l’àrea operativa del
manteniment del cementiri, el
crematori, tanatori i les oficines
en altres municipis on també
prestem els nostres serveis.

Les enganxines que algunes
persones s’han trobat als
seus nínxols i tombes també
és per això.
Efectivament, en aquells nínxols o sepultures que no disposem de cap dada els demanem que es posin en contacte
amb nosaltres.

Aleshores quan es diu que la
taxa és molt cara...
És una taxa municipal, com
l’IBI, l’IAE, la de residus, etc.
Encara que llavors la cobri una
empresa concessionària com
nosaltres. Però tot està regla-

sepultures al cementiri
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negat a fer la renovació per
considerar que correspon a
99 anys?
Si, evidentment, poden negar-se o pensar que el critieri
del Síndic és el correcte, i interposar els seus recursos per
si li donen la raó. L’escrit que
enviem, sobre que s’ha acabat
la concessió de 50 anys, està
consensuat amb l’Ajuntament.

Sobre si les concessions han
de ser per 50 o 99 anys quina és la posició de l’empresa
Torra, S.A.
El que hem de dir és que tot el
que fa Torra,S.A. és per encàrrec de l’Ajuntament. El cementiri és municipal i tot el que es
fa està autoritzat i consensuat
amb l’Ajuntament. Les taxes,
períodes de concessió, tot depèn de l’Ajuntament. Torra no
pot decidir per si sola aplicar
tarifes ni fer qualsevol intervenció en el cementiri.

LES XIFRES

costa a l’any fer
funcionar el cementiri

avier Pons Torra és
el director gerent
de la funerària Torra, S.A., concessionària d’aquest servei i del
cementiri des del 2010 quan
van guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament. Xavier
Pons pertany a la quarta generació que regenta aquest negoci familiar.

tar la vigilància al cementiri per
tal d’evitar robatoris de peces
matàl·liques. En aquest sentit, afirma que n’estan parlant
amb l’Ajuntament i reconeix
que el diàleg és «molt fluid».

Més cerimònies laiques
Un de les dependències del
tanatori és la sala de cerimònies. Aquí també s’han introduit moltes millores com ara
la incorporació de músics i la
possibilitat de donar serveis
més personalitzats.
En aquesta qüestió el director gerent de Torra assegura
que la tendència és a fer més
cerimònies laiques. Sobre el

futur del sector considera que
no es produiran moltes variacions pel que fa al tractament
familiar, però si en canvi en
altres elements de la pròpia
cerimònia. En aquest sentit
augura que la digitalització arribarà als recordatoris i a les
flors. De fet ja hi ha un producte que ofereix la possibilitat
d’evocar records i coses de la
família amb el codi QR.
El futur també passa per un
increment de les incineracions, tot i que seguirà la construcció de més nínxols. De cara al període 2016-2017 està
prevista una nova promoció.
Pel que fa al tanatori es con-

Xavier Pons durant l’entrevista amb D.S.

DS
ENTREVISTA

mentat.
I pel que fa a l’IVA?
Sí, també hem sentit queixes
per l’IVA que genera la taxa,
però a Terrassa, que ho porta
una empresa municipal, també carrega l’IVA. Sempre que
es faci a través d’una empresa
aquest IVA seguirà sent-hi.
Una altra de les polèmiques
és tot el relacionat amb la renovació del padró.
Nosaltres el que hem fet ha
estat actualitzar el padró. En
aquests 5 anys que portem
hem aconseguit contactar
amb quasi quatre mil persones propietàries de sepultures

Entrada al tanatori
amb el director
gerent de Torra (a
dalt) i el crematori
(a baix)

Què en diu de la diferent interpretació del termini de les
concessions funeràries de 50
o 99 anys?
L’any passat l’Ajuntament va
estar més de mig any mirant
amb els seus serveis jurídics
el raonament que presentava
el Síndic Municipal de Greueges per defensar els 99 anys
enfront de la posició municipal
dels 50 anys. Durant mig any
van estar paralitzades les operacions de renovacions fins
que l’Ajuntament va decidir
que havia de prevaldre els seu
criteri dels 50 anys.
I vostès?
Com deia abans nosaltres no
hi entrem ni sortim. Complim
amb el que ens diu l’Ajuntament.
Però hi ha persones que s’han

Quantes sepultures encara hi
ha que no saben a qui correspon.
Unes 5 o 6 mil, un percentatge
encara bastant alt.
Una altra de les polèmiques
sorgides han estat els periodes de concessió, si han de
ser a 30 o 50 anys.
Això també està a la taula de
l’Ajuntament. Fins ara eren a
30 anys els nínxols i a 50 anys
les tombes. Hi ha certa demanda social que els terminis
siguin més curts per abaratir
els preus de les renovacions.
Això repercutiria en el cost
del funcionament del cementiri?
El cementiri té un cost d’un
milió i mig d’euros anual. Amb
la campanya de renovació ingressem uns 700 mil euros,
i amb la venda d’unitats d’enterrament noves i de segona
mà uns 300 mil euros més.
En falten 500 mil més. Amb
les campanyes de renovació
aconseguim una mica quadrar
els números, tot i que des del
2010 fins ara portem un dèficit de 800 mil euros en la gestió del cementiri.
L’Ajuntament és conscient
que els números del cementiri
no surten?
Per descomptat. Hi ha una auditoria anual tant dels serveis
del cementiri com de la funerària on queda reflectit tot això.
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sidera que les 10 sales de
vetlla són suficients. Sobre
disposar d’un espai per dipositar cendres hi ha diferents propostes que s’estan avaluant.
D’altra part, les tarifes des
de fa 3 anys no s’incrementen.
Un servei d’enterrament pot
costar de mitjana uns 2.700
euros amb tot inclòs n

i nínxols que no estaven localitzats i s’han incorporat al padró del cementiri. També hem
renovat concessions que estaven caducades. Tot ha anat
funcionant fins ara.

Sala d’exposició amb els diferents models de taüts

A l’Ajuntament li correspon
fer-se càrrec d’això, no?
Bé, l’Ajuntament ha de garantir l’equilibri econòmic de la
concessió però, de moment,
encara no ho hem sol·licitat.
De moment estem dins de les
converses per veure com es
desencalla el tema.

