
Torra S.A. continua renovant el cementiri municipal per oferir als sabadellencs un servei integral

Cementiri de Sabadell: 600 nous 
columbaris per a cendres en un espai 
comunitari constantment actualitzat

Torra S.A., empresa de 
Serveis Funeraris de Saba-
dell, continua complint amb 
el seu compromís d’oferir 
als ciutadans un cementi-
ri actualitzat i modern, a 
l’alçada de les necessitats de 
la societat actual. Coincidint 
amb la recent aprovació de 
l’últim Reglament Munici-
pal de Cementiri per part de 
l’Ajuntament, aquesta ma-
teixa setmana Torra S.A. ha 
inaugurat la construcció 
de 600 nous columbaris 
per a cendres en el Cemen-
tiri de Sabadell.  

Amb capacitat per a 4 urnes 
no biodegradables, els nous 
columbaris estan ubicats a 
la plaça dels Asteroides i a 
la plaça de les Constel•la-
cions amb 300 columbaris 
a cada plaça.  Amb aques-
ta última inversió, l’empre-
sa respon a l’augment de la 
demanda social del servei 
d’incineració i, per tant, de 
nous espais on dipositar les 
cendres d’éssers estimats.

En aquest sentit, l’equip de 
Torra S.A. està totalment 
disponible per a totes aque-
lles famílies que vulguin 
informar-se sobre aquestes 
noves concessions. Podran 
fer-ho de manera presen-
cial al mateix Tanatori de 
Sabadell (Ronda Orient, 71, 

en horari de 8 a 21.30 h), o 
bé a l’oficina 24 h ubicada a 
la zona comercial del Parc 
Taulí. 

El Cementiri 
de Sabadell: 
una joia 
arquitectònica 
en contínua 
modernització 
L’empresa concessionària, 
que va assumir la gestió del 
Cementiri de Sabadell l’any 
2010, ha portat a terme un 
gran nombre de rehabilita-
cions i millores en el cemen-
tiri i les seves installacions, 

aprovades i consensuades 
amb l’Ajuntament de Sa-
badell i complint rigorosa-
ment amb el pla d’inversions 
previstes.

Aquestes remodelacions, 
realitzades de manera con-
tínua durant els últims 9 
anys, tenen com a principal 
objectiu adaptar les insta-
llacions i serveis funera-
ris als canvis i necessitats 
actuals dels sabadellencs, 
així com preservar i millorar 
aquest espai històric amb el 
contingut cultural i arqui-
tectònic més rellevant del 
Vallès Occidental, buscant 
l’equilibri perfecte entre tra-
dició i modernitat.

Inversions més destacades al 
cementiri entre 2010 i el primer 
trimestre del 2019

• Aparcament per a 500 places

• Vial que connecta amb els barris del Poble 
Nou i Torre Romeu

• Reforma integral de l’oficina del cementiri

• Pavimentació interior del cementiri vell

• Reparació de totes les cobertes del cementiri 
vell amb l’actualització de les línies de vida

• Reparació de la Capella del Cementiri

• Rehabilitació de serigrafies

• Connexió entre recintes i tancament de portes

• Construcció de nínxols nous en l’ampliació central

• Construcció de lavabos nous - i adaptats - en 
els sectors meridional i Zeus, totalment equi-
pats per a persones amb mobilitat reduïda

• Construcció d’osseres municipals

• Accessos i senyalitzacions

• Diferents reparacions extraordinàries i de 
manteniment

• Construcció de columbaris per a cendres 
situats en el cementiri nou
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