Funerària es prepara per a la celebració de Tots Sants
Preguem a la ciutadania que programi les visites al cementiri de manera
esglaonada
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Com cada any per aquestes dates, Funerària
de Terrassa suma esforços per posar en
marxa el programa d'activitats i serveis de
Tots Sants.
Aquest any, en el que la pandèmia ha
marcat molt especialment la prestació dels
serveis funeraris, Funerària s'ha mantingut al
costat de les famílies per continuar oferint el
millor servei, adaptant-se a les
circumstàncies de cada moment. Des de
l'empresa s'han seguit en tot cas les
indicacions de les autoritats sanitàries per a
la prestació dels serveis, i s'ha garantit la
seguretat de les famílies d'acord amb la
normativa vigent i les indicacions de les
institucions competents.
En aquesta línia de continuar prestant
serveis amb totes les garanties de seguretat,
des de Funerària preguem a la ciutadania
que programi les visites al cementiri
municipal de manera esglaonada, per evitar
en la mida del possible aglomeracions els
dies de major afluència. L’equipament rep cada any un gran nombre de visites en
aquestes dates, especialment els dies al voltant de l’1 de novembre.
Programa d’activitats i serveis especials
El programa d’activitats d’aquest Tots Sants inclou una visita comentada al cementiri
municipal, prevista pel diumenge 18 d’octubre a les 11 hores. La visita, que anirà a
càrrec del personal educatiu del Museu de Terrassa, farà un recorregut per alguns dels
elements artístics més destacats del cementiri. Les places són limitades, i per a fer les
inscripcions cal trucar al 900 268 268. L’activitat és gratuïta.
El dia 1 de novembre se celebraran, com altres anys, dues cerimònies en record de les
persones difuntes, i durant el matí s’ha programat el tradicional acompanyament musical
a dos punts del cementiri.
Funerària també preveu l’activació de tot un seguit de serveis especials. Amb l’objectiu
de facilitar l’accés al recinte, l’empresa ofereix el dia 1 de novembre un servei gratuït de

recollida domiciliària (amb reserva prèvia) per a persones amb mobilitat reduïda.
Funerària habilita també un vehicle adaptat per al transport intern de persones amb
dificultats de mobilitat durant els dies de més afluència de visitants, amb la voluntat de
facilitar els desplaçaments dins del cementiri.
Per facilitar l’estacionament dels vehicles privats, Funerària amplia la superfície
d’aparcament habilitant-hi la zona est. Els dies 26 i 27 d’octubre i 1 de novembre s’obre
la porta de vianants de la zona est per facilitar l’entrada a les persones que aparquen a
la zona ampliada. L’1 de novembre també estarà operatiu l’accés del Camí dels Monjos.
Per a les persones que vulguin desplaçar-se en transport públic, l’1 de novembre
s’habilita un autobús especial gratuït que fa el recorregut de l’L1 des de l’Estació del
Nord fins al complex funerari.
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Com en anys anteriors, al web de Funerària de Terrassa es pot consultar la informació
detallada sobre el programa d’activitats i serveis especials.
Espai del record
La situació excepcional que hem viscut aquest 2020 ha ocasionat que no hagi estat
possible la realització de vetlles i cerimònies entre el 14 de març i el 17 de maig, i que
els serveis realitzats a partir d'aquesta data no s'hagin pogut oferir de la manera usual.
Per aquest motiu, Funerària va habilitar el mes d'abril l'apartat web "Espai del record",
que recull la data de defunció, el nom i l'edat d'aquelles persones que no han pogut ser
acomiadades en les condicions habituals des del 14 de març. L'Ajuntament va habilitar
en la mateixa data l'espai "Dol ciutadà", un lloc web pensat per retre homenatge a les
persones difuntes i compartir sentiments.
El dol en temps de coronavirus
Funerària també va posar en marxa, el mes d'abril, l'espai web “El dol en temps de
coronavirus". En aquest apartat es pot consultar i descarregar un document PDF que
recull l'experiència de treball de Funerària durant els més de 20 anys de funcionament
del servei d'acompanyament en el dol, adaptada a la situació del moment en què el
coronavirus estava marcant una nova manera de viure la pèrdua. L'objectiu de Funerària
era posar a la disposició de tothom unes orientacions d'utilitat en cas d'haver d'afrontar la
pèrdua d'un ésser estimat en la situació d'excepcionalitat que ha representat la
pandèmia. L'espai web també recull enllaços a altres recursos d'interès i informació
sobre el servei d'acompanyament en el dol.
Informació relacionada:
Tots Sants 2020

Funerària se prepara para la celebración de Todos los Santos
Rogamos a la ciudadanía que programe las visitas al cementerio de manera
escalonada
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Como cada año por estas fechas, Funerària de
Terrassa suma esfuerzos para poner en marcha
el programa de actividades y servicios de Todos
los Santos.
Este año, en el que la pandemia ha marcado
muy especialmente la prestación de los servicios
funerarios, Funerària se ha mantenido al lado de
las familias para continuar ofreciendo el mejor
servicio, adaptándose a las circunstancias de
cada momento. Desde la empresa se han
seguido en todo caso las indicaciones de las
autoridades sanitarias para la prestación de los
servicios, y se ha garantizado la seguridad de
las familias de acuerdo con la normativa vigente
y las indicaciones de las instituciones
competentes.
En esta línea de continuar prestando servicios
con todas las garantías de seguridad, desde
Funerària rogamos a la ciudadanía que
programe las visitas al cementerio municipal de
manera escalonada, para evitar en la medida de lo posible aglomeraciones los días de
mayor afluencia. El equipamiento recibe cada año un gran número de visitas en estas
fechas, especialmente los días alrededor del 1 de noviembre.
Programa de actividades y servicios especiales
El programa de actividades de este Todos los Santos incluye una visita comentada al
cementerio municipal, prevista para el domingo 18 de octubre a las 11 horas. La visita,
que irá a cargo del personal educativo del Museu de Terrassa, hará un recorrido por
algunos de los elementos artísticos más destacados del cementerio. Las plazas son
limitadas, y para hacer las inscripciones hay que llamar al 900 268 268. La actividad es
gratuita.
El día 1 de noviembre se celebrarán, como otros años, dos ceremonias en recuerdo de
las personas fallecidas, y durante la mañana se ha programado el tradicional
acompañamiento musical en dos puntos del cementerio.
Funerària también prevé la activación de una serie de servicios especiales. Con el
objetivo de facilitar el acceso al recinto, la empresa ofrece el día 1 de noviembre un

servicio gratuito de recogida domiciliaria (con reserva previa) para personas con
movilidad reducida. Funerària habilita también un vehículo adaptado para el transporte
interno de personas con dificultades de movilidad durante los días de mayor afluencia de
visitantes, con la voluntad de facilitar los desplazamientos dentro del cementerio.
Para facilitar el estacionamiento de los vehículos privados, Funerària amplía la superficie
de aparcamiento habilitando en él la zona este. Los días 26 y 27 de octubre y 1 de
noviembre se abre la puerta peatonal de la zona este para facilitar la entrada a las
personas que aparcan en la zona ampliada. El 1 de noviembre también estará operativo
el acceso del Camí dels Monjos.
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Para las personas que quieran desplazarse en transporte público, el 1 de noviembre se
habilita un autobús especial gratuito que hace el recorrido de la L1 desde la estación del
Nord hasta el complejo funerario.
Como en años anteriores, en la web de Funerària de Terrassa se puede consultar la
información detallada sobre el programa de actividades y servicios especiales.
Espacio del recuerdo
La situación excepcional que hemos vivido este 2020 ha ocasionado que no haya sido
posible la realización de velas y ceremonias entre el 14 de marzo y el 17 de mayo, y que
los servicios realizados a partir de esta fecha no se hayan podido ofrecer de la manera
usual. Por este motivo, Funerària habilitó en el mes de abril el apartado web "Espacio del
recuerdo", que recoge la fecha de fallecimiento, el nombre y la edad de aquellas
personas que no han podido ser despedidas en las condiciones habituales, desde del 14
de marzo. El Ayuntamiento habilitó en la misma fecha el espacio "Duelo ciudadanía", un
sitio web pensado para rendir homenaje a las personas difuntas y compartir
sentimientos.
El duelo en tiempos de coronavirus
Funerària también puso en marcha, em el mes de abril, el espacio web "El duelo en
tiempo de coronavirus". En este apartado se puede consultar y descargar un documento
PDF que recoge la experiencia de trabajo de Funerària durante los más de 20 años de
funcionamiento del servicio de acompañamiento en el duelo, adaptada a la situación del
momento en que el coronavirus estaba marcando una nueva manera de vivir la pérdida.
El objetivo de Funerària era poner a disposición de todo el mundo unas orientaciones de
utilidad en caso de tener que afrontar la pérdida de un ser querido en la situación de
excepcionalidad que ha representado la pandemia. El espacio web también recoge
enlaces a otros recursos de interés e información sobre el servicio de acompañamiento
en el duelo.
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