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El Cementiri de Sabadell es va instal·lar a la ubicació actual
l’any 1864, a l’altra banda del riu Ripoll i als afores de la
ciutat. Conegut com el Cementiri de Sant Nicolau, va ser
l’arquitecte municipal de l’època, Josep Renom, l’encarregat
de projectar aquest cementiri de planta octogonal, amb
eixos marcats per una creu grega.
A la plaça central s’erigeix la capella del cementiri, que data
del 1891 i és obra de l’arquitecte Miquel Pascual i Tintorer.
Està coberta amb una cúpula coronada per escultures del
judici final.

El Cementiri de Sabadell té el contingut artístic més
rellevant de tot el Vallès. Des del monument funerari més
senzill fins al mausoleu més ric i fastuós, aquí podem trobarhi obres artísticament destacables d’arquitectes i escultors
de reconeguda vàlua, com Josep Maria Subirachs (escultor
de la Sagrada Família de Barcelona), Francesc de Paula
Nebot, Santiago Casulleras o Eduard Maria Balcells.
A pocs metres de l’entrada es poden observar les serigrafies
acabades de restaurar del pintor Joan Maurí i Espadaler, que
daten d’entre 1959 i 1960. A més dels escultors que hi van
treballar els primers anys, hi ha obres de Sala Babot, Nebot,
Viladomat Massanas, Enric Monjo, Vicens Moratonas,
Jaume Morna, Juventeny, Franz Metzer (de Bohèmia), Josep
M. Brull, Camil Fàbregas, Adolf Salanguera, decoracions
abstractes de Vila-Casas, el lapidari de Nicolás Molina entre
d’altres.

UN MUSEU
A L’AIRE LLIURE

PERSONATGES
IL·LUSTRES
En aquest cementiri és possible recordar
personalitats que van marcar el transcurs de la
història de la ciutat a través de treballs únics.
Aquí estan enterrats personatges il·lustres com
Joan Oliver i Sallarès, el nostre escriptor més
universal sota el pseudònim Pere Quart que,
juntament amb altres personalitats, descansen 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.

PATRIMONI CULTURAL
QUE CREIX I S’ADAPTA
Els cementiris són un reflex de la vida d’un indret. Allunyat del
soroll mundà, el Cementiri de Sabadell s’ha anat adaptant
als canvis que s’han produït a la ciutat. Durant aquests
152 anys s’han succeït moltes i diferents ampliacions i
remodelacions al cementiri, i actualment se’n continuen
fent per tal de millorar aquest espai que és de tothom i
per a tothom.
En els darrers anys, el Cementiri de Sabadell ha inclòs noves
unitats d’enterrament i ha creat una zona nova de nínxols
per donar servei a la ciutat.

Gràcies a les obres efectuades durant els últims temps,
el recorregut pels camins de la part antiga és més fàcil
i accessible. A més d’un lloc per honrar els familiars,
és un punt de trobada amb la vida, reflex fidel de la
modernització i els canvis de la ciutat. El cementiri
avui dia està unit als barris de Poblenou i Torre-romeu, i
s’integra a la ciutat com un conjunt paisatgístic al costat
del Santuari de la Salut.
Dins de la seva extensió de més de 89.000 metres
quadrats, aquest espai, patrimoni cultural de Sabadell,
s’ha anat enriquint des de l’any 2010 amb un
manteniment acurat dels jardins i edificis.
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CEMENTIRI ANTIC
entradE principal
Columbaris
ARQUITECTE: Gabriel Bracons Singla, any 1955
Esgrafiats Columbaris de Sant Oleguer:
Joan Mauri Espadaler hi traça uns esgrafiats, el 1959 i
1960. Als quatre murs laterals del conjunt col·loca temes
relacionats amb la Resurrecció, la de Jesús, la de Llàtzer,
la del fill de la viuda de Naïm i la de Jonàs sorgint de les
entranyes de la balena, i a les dues cantonades interiors,
una de les representacions zoomòrfiques de Crist, el paó
reial d’ales amb òculs que significa la revelació pel Verb de la
Saviesa Divina, i els coloms, senyal de virtut.

PLAÇA central
Església
ARQUITECTE: Miquel Pascual Tintorer, any 1891
L’església es situa en el centre geomètric del recinte antic. La
construeix Matíes Viñas sota la direcció de Miquel Pascual
Tintorer.
Mausoleu d’Enric Rocamora Jané (Nº1)
ARQUITECTE: Joaquim Manich Comerma, any 1923
ESCULTOR: Arjalaguet Sala

sant oleguer
Mausoleu capella de Feliu Pla (Nº 10)
ARQUITECTE: Miquel Pascual Tintorer, any 1894
Mausoleu de Joaquim Carol Artigas (Nº34)
ARQUITECTE: Bernardí Martorell Puig, any 1910
Mausoleu capella de Josep Casañé Castellnou (Nº40)
ARQUITECTE: Josep Vila Juanico, any 1947
ESCULTOR: Camil Fàbregas Dalmau
Mausoleu d’Adrià Cascón (Nº234)
ARQUITECTE: Josep Vila Juanico, any 1950
ESCULTOR: Camil Fàbregas Dalmau
Mausoleu de la família Buxó (Nº27)
ARQUITECTE: Pere Mogas Maresme, any 1991-94
ESCULTORS: Francesc Carulla i Josep Maria Subirachs Sitjar
Mausoleu templet de Joan Fontanet Pont (Nº4)
MESTRE D’OBRES: Francesc Renom Romeu, any 1870
ESCULTOR: J.Flotats
Mausoleu capella de Ricard Baciana (Nº15)
ARQUITECTE: Josep Vila Juanico, anys 1952-57
ESCULTOR: Francesc Juventeny Boix
Mausoleu de la família Margarit Giralt (Nº237)
ARQUITECTE: Josep Vila Juanico, any 1941-1949
ESCULTOR: Francesc Juventeny Boix

sant nicolau
Fossa comuna: La fossa comuna està dividida en cinc parts
iguals i cada any se n’omple una, de manera que el sisè any
es tornen a realitzar les inhumacions en la primera part.
Mausoleu capella de la família Saucourt-Harmel (Nº15)
MESTRE D’OBRES: Francesc Renom Romeu, any 1884
Mausoleu temple de Joan Carol Prat (Nº30)
ARQUITECTE: Eduard Maria Balcells Buigas, any 1918
ESCULTOR: Franz Metzner
Mausoleu de Théodore Masens, any 1916 (Nº26)
ARQUITECTE: Domenèc Masens, any 1916
ESCULTORES: Arjalaguet i Babot
Mausoleu de Miquel Baygual Casanovas (Nº27)
ARQUITECTE: Francesc de Paula Nebot Torrens, any 1916.

santa EULÀLIA
Tomba monumental de la família Tomàs Gorina (Nº5)
MESTRE D’OBRES: Francesc Renom Romeu, any 1887

SEPULTURES DE PERSONATGES IL·LUSTRES
Joan Oliver i Sallarès (pseudònim: Pere Quart)
Joan Oliver i Sallarès, que va utilitzar com a poeta el
pseudònim Pere Quart (Sabadell, Barcelona, 29 de novembre
de 1899 - Barcelona, 18 de juny de 1986) està considerat
un dels poetes i dramaturgs més importants de la literatura
catalana.
Isabel Vilà i Pujol: Impulsora de la Institució Lliure
d’Ensenyament i directora del Col·legi Franco Espanyol
femení.

sant salvador
Mausoleu capella de Maria Gusi Arimón (Nº11)
ARQUITECTE: Bernardí Martorell Puig, any 1919
ESCULTORS: Germans Barceló
Mausoleu de la família Enrich Izard (Nº17)
ARQUITECTE: Josep Firmat, any 1945
DECORADOR: Josep Vives Bracons
Mausoleus de Jaume i Josep Gorina Pujol (Nº12 y 13)
ARQUITECTE: Juli Batllevell Arús, any 1899
ESCULTOR: Rossend Prat
Mausoleu de Manuel Gorina Ramírez (Nº18)
ARQUITECTE: Santiago Casulleras Forteza, any 1952
Mausoleu de la família Casablancas (Nº83)
ARQUITECTE: Joaquim Batlle de Moragas, any 1960
ESCULTOR: Joan Rebull Torroja

CEMENTIRI NOU
01 Plaça de les Illes
02 Carrer de la Neu i de la Pluja
03 Sector Meridional
04 Via Làctia
05 Plaça i Sector Estels
06 Sectors de l´ Óssa Menor, de l´Óssa Major i Creu del Sud
07 Sectors de nova construcció Ceres i Zeus
08 Plaça Constel·lacions i Asteroides
09 Sectors Zodíac i de l´ Estrella Polar

ACTIVITATS
Al llarg de l’any s’organitzen diferents activitats culturals
obertes a tots els ciutadans que vulguin conèixer una mica
més aquest museu a l’aire lliure, com ara concerts, ponències
o visites guiades temàtiques, tant en català com en castellà.
Si vols saber les dates de les pròximes activitats pots:
•

Accedir al web www.funerariatorra.com

•

Consultar el tauler d’anuncis de l’entrada del cementeri

•

Anar a les oficines del departament del cementiri
situades al costat del tanatori

•

Posar-te en contacte amb nosaltres al 937 270 254 o a
l’adreça electrònica cementiri@funerariatorra.com

TOTS SANTS
La festa de Tots Sants és un dia especial dins del calendari de
tardor. Amb motiu d’aquesta festivitat, en la qual se celebra la
tradició d’honorar i recordar els éssers estimats que han mort,
el Cementiri de Sabadell es vesteix de gala i reforça els seus
serveis per obrir les portes com un museu més de la ciutat,
en què es reben milers de visitants i s’omplen els seus camins
de flors i música.

SERVEIS
Coneixes tots els serveis que oferim? L’equip de Funerària
Torra, responsable del cementiri, ofereix als ciutadans una
atenció propera i la màxima comoditat en la gestió de les
qüestions relatives al manteniment, la titularitat i la concessió
de les sepultures.
Si vols consultar aquesta informació, posa’t en contacte amb
nosaltres al 937 270 254 o a través de www.funerariatorra.com

direcció
Carretera Antiga de Caldes, 5 (Sabadell)

HORARIO DE VISITA
HIVERN

de l’1 de novembre al 31 de març: de 9:00 a 18:00 h

ESTIU

de l’1 d’abril al 31 d’octubre: de 9:00 a 19:00 h

937 251 959

www.funerariatorra.com

