Torra S.A. dona 3.400 euros a l'Hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona i a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell

Sabadell, 12 de març de 2019.- L'empresa de serveis funeraris Torra S.A. ha donat la setmana passada
3.430 euros a la unitat oncològica infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i a la unitat de
pediatria de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'import de la donació es destinarà a millorar el benestar
dels més petits i els seus familiars, i serà gestionat per cadascun dels centres hospitalaris.
Des de l'any 2014, Torra S.A. ha anat donant diferents quantitats a la unitat oncològica infantil de
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ampliant d'ara en endavant aquesta donació també a la unitat
pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquestes donacions, estan emmarcades en els estàndards
de sostenibilitat i compromís de Torra S.A. amb els ciutadans.

Compromís social: un signe d'identitat de l'empresa
Torra S.A. col·labora habitualment amb
l'Hospital Parc Taulí a través de diferents
donacions i iniciatives solidàries. L'any 2017 va
col·laborar en el projecte "Una onada de petits
somriures", que tenia com a objectiu
transformar la planta pediàtrica de l'hospital en
un "fons marí", com a espai d'imaginació i joc per
millorar el confort dels més petits i els seus
familiars durant els ingressos hospitalaris.
Durant el 2019, l'empresa de serveis funeraris
seguirà donant suport a la unitat infantil de
l'hospital de referència a Sabadell.
D'esq. a dta., Xavier Pons, Conseller Delegat de Torra S.A., i Alfonso Izard,
President de Torra S.A.

A més, des dels seus inicis, Torra S.A. col·labora
amb diferents entitats socials locals i sense
ànim de lucre. L'import d'aquests donatius ascendeix a més de 7.000 euros a l'any i s'han lliurat a entitats
com la Creu Roja, Bombers Units Sense Fronteres, Fundació Antiga Caixa Sabadell, Associacions de Veïns
de Sabadell, Rebost Solidari i Grup de Suport al 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, porta 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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