   
      
Torra S.A., la funerària de sempre,
compleix 40 anys realitzant la gestió
integral de tot el procés de defunció
a companyies i particulars a Caldes de
Montbui.
L'empresa de serveis funeraris, que
compta amb més de 60 anys
d'experiència en el sector, adapta
contínuament els seus serveis a les
tendències i demandes de la societat
actual, per tal de seguir oferint el
servei i l'atenció més complets i
personalitzats amb les tarifes més
econòmiques de la localitat.
Des de l'any 2016, atén les famílies de
Caldes de Montbui a les seves noves i
modernes oficines, ubicades a la
plaça de l'Església, on els calderins
poden informar-se sense cap
compromís i, posteriorment, escollir
el sepeli que millor s'adapti a les seves
necessitats.

  
  
    
 

L'equip humà de Torra S.A. es troba a
disposició dels ciutadans, per
informar-los
amb
total
transparència i professionalitat
sobre les diferents opcions de les quals
disposen per celebrar el comiat que els
seus éssers estimats mereixen,
animant-los a comparar els seus
serveis amb els d'altres entitats locals i
a prendre una decisió totalment
lliure i informada.

Posteriorment,
porta
a
terme
enquestes de satisfacció de manera
regular per conèixer l'opinió de les
famílies a les quals atén i a qui presta
els seus serveis, sempre interessats a
complir en tot moment amb les
seves necessitats i expectatives.
En aquest sentit, els aspectes més
valorats per les famílies són "la
professionalitat i proximitat del seu
equip, el seu servei de gran qualitat
al preu més competitiu, així com les
facilitats
de
pagament
que
ofereixen."
Des de fa quaranta anys, Torra S.A.
acompanya i assessora els ciutadans
de Caldes de Montbui, oferint-los un
tracte personalitzat i respectant en tot
moment els seus ritmes i decisions
particulars, tot això a un preu un
20% més econòmic que les altres
empreses i establiments de la
localitat.
A més, amb motiu d'aquest especial
aniversari, des del passat mes
d'octubre i durant tot l'any 2019,
Torra S.A. ofereix un 40% de
descompte en els seus fèretres.

Com a part del seu ferm compromís
d'excel·lència, Torra S.A. ha posat de
manifest la seva capacitat i intenció
de construir un nou tanatori a
Caldes de Montbui.
Aquestes noves instal·lacions tindran
per objectiu satisfer les necessitats
fonamentals de les famílies i millorar
les condicions del servei prestat en les
obsoletes sales de vetlla que hi ha
actualment a la ciutat, garantint així un
servei funerari digne i complet a
l'alçada de les seves expectatives.

La funerària de Caldes de Montbui

Torra S.A. compta amb les
Certificacions ISO 9001-2015 i
14001-2015, que asseguren el
compliment dels més alts estàndards de
qualitat i un rigorós respecte pel medi
ambient.
Com a empresa de serveis funeraris de
reconegut prestigi, és membre
privilegiat d'ASFUNCAT (Gremi
d'empreses de serveis funeraris a
Catalunya) i PANASEF (Associació
nacional de serveis funeraris), les
principals associacions funeràries.

