Funerària Torra continua actualitzant les seves
instal·lacions per oferir els millors serveis als
ciutadans

Funerària Torra, empresa de serveis funeraris de Sabadell, ha portat a terme un gran
nombre de rehabilitacions i millores de les seves instal·lacions durant els últims anys,
motivada pel seu compromís d'oferir els millors serveis als ciutadans.
Aquestes remodelacions, realitzades de manera contínua, tenen com a principal objectiu
adaptar les instal·lacions i serveis funeraris als canvis i necessitats actuals dels
sabadellencs, així com la preservació i millora dels espais històrics d'aquesta ciutat
cosmopolita, buscant l'equilibri perfecte entre tradició i modernitat.

Millores al Tanatori de Sabadell al servei del ciutadà
En aquest primer trimestre de l'any 2018, Funerària Torra ha remodelat les escales de
l'entrada del Tanatori de Sabadell per facilitar el pas a les seves instal·lacions, lloc on, a
més de prestar els serveis de Tanatori i vetlla,
també es troben les seves oficines centrals.
Aquesta recent millora se suma a les
remodelacions dutes a terme per Torra al
tanatori, com són la remodelació integral de la
sala d'enferetrament i de l'oficina administrativa
del cementiri, la disposició de nous despatxos i
el manteniment d'il·luminació, materials i pintura
de l'edifici.

També ha modernitzat la totalitat dels seus equips informàtics, per actualitzar i agilitar així
els mètodes d'organització i gestió de la documentació a través de noves eines
tecnològiques.

El Cementiri de Sabadell: una joia arquitectònica en contínua modernització
Des que va assumir la gestió del Cementiri de Sabadell l'any 2010, la Funerària Torra ha
realitzat de manera contínua treballs de remodelació i actualització del cementiri i del museu
a l'aire lliure, amb el contingut cultural i arquitectònic més rellevant del Vallès Occidental.
En aquests vuit anys, l'empresa de serveis funeraris ha restaurat la capella central, les
serigrafies de l'entrada principal -obra del pintor Joan Maurí i Espadaler- i les teulades
de la part antiga del cementiri, inclosa la rehabilitació completa de l'antiga caseta del
vigilant, actual oficina del cementiri.
De la mateixa manera, ha tornat a pavimentar en tres fases el cementiri antic per facilitar
l'accés i recorregut pel mateix i ha realitzat la unió de la zona nova amb l'antiga, creant un
únic espai on retre homenatge als nostres
éssers estimats.
Per tal de cobrir les necessitats dels ciutadans
de Sabadell a la demanda d'unitats
d'enterrament addicionals, Funerària Torra
ha construït, entre els anys 2013 i 2017,
noves unitats per a aquesta finalitat,
sumats als ja existents, en el sectors
Estrella Polar, Ceres i Zeus. A més, s'ha
habilitat una nova ossera aprofitant l'espai
d'una antiga sepultura en desús amb capacitat
per a 15 nínxols. ha construït per a aquest
efecte en els sectors Zodiac, Estel Polar
Actualment es troba en marxa la construcció de columbaris per a cendres a les places
Asteroides i Constel·lacions; tot això complint rigorosament amb les directrius i requeriments
mediambientals i de salut.
L'any 2017 es va dotar al cementiri d'uns nous lavabos en els sectors Meridional i Zeus
i Ceres, totalment equipats per a persones amb mobilitat reduïda perquè tots els ciutadans
comptin amb les majors comoditats durant les seves visites a aquest espai de tots i per a
tots.

Pel que fa a l'accés i comunicació del cementiri, Torra, conscient de la necessitat de millorar
la connexió entre Poble Nou i Torre Romeu, va crear un nou vial d'unió entre els dos barris
que ha millorat considerablement la comunicació amb el cementiri. A més, també ha reparat
el Torrent de Sant Nicolau.
Davant l'elevat ús de vehicles per arribar al cementiri, també va ampliar i ressenyalitzar
l'aparcament, facilitant així les visites al cementiri, que compta amb 500 places per a ús
públic.
Cal destacar la inversió realitzada per la Funerària Torra en segways i vehicles elèctrics
per tal que els seus empleats i els familiars dels difunts es desplacin per les instal·lacions de
la forma més ràpida i curosa amb el medi ambient. En aquesta mateixa línia, s'han canviat
els contenidors amb els quals comptaven per compactadores amb l'objectiu d'agilitzar els
processos de reciclatge i acumulació de residus, entre moltes altres tasques de
manteniment i millora continua en el temps.

Oficines d'atenció disponibles les 24 hores al centre de la ciutat
L'any passat la Funerària Torra va ampliar a 24 hores l'horari de la seva oficina d'atenció del
Parc Taulí amb la intenció d'estar més a prop dels ciutadans de Sabadell en un moment tan
delicat com és la mort d'un ésser estimat.
En aquesta oficina d'horari ininterromput, els sabadellencs que així ho desitgin poden
contractar tots els serveis relacionats amb el procés de defunció sense necessitat de
desplaçar-se fora del nucli urbà. De la mateixa manera, les famílies del municipi de Caldes
de Montbui tenen a la seva disposició, a la Plaça de l'Església, una moderna i actualitzada
oficina de la Funerària Torra.

Amb la vista posada en seguir oferint el millor i més proper servei al ciutadà, la Funerària
Torra continuarà implementant totes aquelles actualitzacions que suposin una millor
qualitat dels serveis funeraris de Sabadell.

