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Àltima prepara els cementiris del Baix Llobregat, Vallès 
Occidental, Garraf i Ripollès per a Tots Sants 

 
 

o S’amplien horaris i transports per facilitar que les famílies puguin accedir de forma esglaonada als recintes 
a partir del 24 d’octubre, i evitar les aglomeracions en hores punta el dia 1 de novembre 
 

o Per assegurar les màximes garanties sanitàries i de seguretat, es controlaran els accessos a tots els 
cementiris i serà necessari que els visitants respectin les mesures preventives i de contenció  

 
 

22 d’octubre de 2020.- De cara a la proximitat de Tots Sants, i davant el context excepcional marcat per la Covid-19, 

detallem les mesures, horaris i transports especials als principals cementiris gestionats per Àltima - Gic de Nomber a les 

comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Ripollès. Així mateix, detallem les activitats que s’hi duran a 

terme –amb aforaments restringits- i les obres de millora realitzades en el darrer any a cada recinte. 
 

Mesures de prevenció per a les visites a tots els cementiris: 
 

-Es controlaran les entrades i sortides de tots els cementiris i es reforçarà la senyalització per evitar les aglomeracions. 

-És obligatori l’ús de mascareta, respectar la distància mínima interpersonal de seguretat en tot moment i rentar-se les 

mans, especialment abans i després de l’ús d’elements com escales d’accés a nínxols o fonts. 

-Es recomana limitar el temps d’estada al cementiri, al voltant d’uns 20 minuts, en grups de màxim sis persones. 

-Els recintes reforçaran la freqüència de neteja durant aquests dies i disposaran de punts de gel hidroalcohòlic.  

-En els actes públics previstos es controlarà l’aforament, que es limitarà al màxim permès en cada cas. 
 

Celebració de cerimònies virtuals en homenatge a tots els difunts: 
 

-El proper dia 1 de novembre, es preveu la retransmissió per via telemàtica de dues cerimònies (religiosa i laica) en 

homenatge als difunts. S’emetran en obert a través de les pàgines web d’Àltima i Roques Blanques. 

 

 

BAIX LLOBREGAT: El Papiol, El Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Vicenç dels Horts, Sant 

Just Desvern, Corbera de Llobregat i Cervelló 
 

Cementiri Comarcal Parc Roques Blanques (El Papiol) 

Previsió visitants: 20.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Informació transports: servei especial de bus els dies 24, 25 i 31 d’octubre i 1 de novembre. Transport especial 

dins el cementiri els dies 31 d’octubre i l’1 de novembre.  

Horaris cementiri: de 8 a 18 hores (tots els dies de l’any). 

Obres de millora i noves sepultures: Nous panteons a l’Agrupació VII. Nou accés al cementiri, amb 60 places 
d’aparcament. Trasllat de la zona de floristeries i un nou espai de vending a la zona de la plaça de la masia.  

 

Web: www.parc-roquesblanques.com  
 

 
 

Cementiris El Prat de Llobregat (Cementiris de l’Est i del Sud) 

Previsió visitants: 10.500 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Informació transports: l’1 i 2 de novembre es reforçarà la línia de bus amb parada al Cementiri del Sud. 

Horaris cementiris: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre al 2 de novembre). 

 Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament. S’han fet treballs de pintura al cementiri de l’Est.  
 

Web: www.cementirisdelpratdellobregat.com  
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Cementiri Viladecans 
Previsió visitants: 8.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Informació transports: servei especial de bus els dies 24 i 31 d’octubre i 1 de novembre.  

Horaris cementiri: de 9 a 20 hores (del 24 d’octubre a l’1 de novembre). 

Activitat especial (aforament limitat):  
  Ruta pel cementiri: 
   Dia: 8 de novembre, d’11 a 12:30 hores. Cal reserva prèvia (93 707 72 90 o 93 635 29 85). 
     

Obres de millora: Substitució de la tela asfàltica i millores a l’enjardinament. 
 

Web: www.cementirideviladecans.com  
 

 

Cementiri Sant Vicenç dels Horts 
Previsió visitants: 3.500 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 26 al 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre). 

 Informació transports: servei d’autobusos de l’Ajuntament que fa parada al cementiri. 
Activitat especial (aforament limitat): 

Rosari a la capella dels màrtirs al mateix cementiri: 
Dia: 2 de novembre, a les 12 hores. 

Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament i s’han pintat les façanes. 
 

Web:  www.cementiridesantvicensdelshorts.com  

 
 

Cementiri Sant Just Desvern 

Previsió visitants: 2.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (els dies 24, 25 i 31 d’octubre i l’1 de novembre). 

Obres de millora i noves sepultures: Reparació dels taulats dels blocs de nínxols amb tela asfàltica i ampliació de 
les voreres de les agrupacions. També s’han fet treballs de pintura a la façana exterior. 
 

Web: www.cementiridesantjustdesvern.com  
 

 

Cementiri Corbera de Llobregat 
Previsió visitants: 1.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (31 d’octubre i 1 de novembre). 

Obres de millora: s’ha millorat l’enjardinament i s’han fet treballs de pintura de façanes. 

Web: www.cementiridecorberadellobregat.com  
 

 

       Cementiri Cervelló 

Previsió visitants: 800 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 29 al 31 d’octubre i 1 de novembre). De 9 a 14 hores (2 de novembre).  

Activitat especial (aforament limitat): 

Missa a l’església: 
 Dia: 2 de novembre, a les 11 hores. 

Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament, pintura de façanes i inici d’una nova construcció de 
nínxols.  
 

Web: www.cementiridecervello.com  
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VALLÈS OCCIDENTAL: Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès 

 

Cementiri Sant Cugat del Vallès 

Previsió visitants: 9.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Informació transports: servei especial de bus els dies 24 i 31 d’octubre i 1 de novembre.  

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (19 i 26 d’ octubre i 1 de novembre). 

Activitat especial (aforament limitat):  

Pregària a la capella del cementiri: 
Dia: 1 de novembre, a les 11 hores. 

Obres de millora i noves sepultures: s’han fet millores generals a l’enjardinament. 
 

Web: www.cementiridesantcugatdelvalles.com  
 
 

Cementiri Castellar del Vallès 
Previsió visitants: 3.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 19 hores del 26 d’octubre a l’1 de novembre. 

Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament del cementiri, s’han construït 21 nínxols i s’està ultimant la 
construcció d’un espai memorial en record a les pèrdues gestacionals i perinatals. 
 

Web: www.cementiridecastellardelvalles.com  
 

 

GARRAF: Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes 
  

Cementiris Sitges (CEMENTIRIS DE SANT SEBASTIÀ I LES PRUELLES)  

Previsió visitants: 4.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Informació transports: servei de bus urbà. 

Horari cementiris: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre al 2 de novembre). 

Activitats especials (aforament limitat): 
Missa en record als difunts: 

Dia: 2 de novembre, a les 16.30 hores, eucaristia a l’ermita de Sant Sebastià.  
  Ruta pel cementiri: 
   Dia: 25 d’octubre, a les 11 hores. Cal fer reserva prèvia al telèfon 619 793 199.   

 

Obres de millora: s’ha construït un mur perimetral al cementiri de Les Pruelles i s’han fet actuacions de millora a 
l’enjardinament. Al cementiri de Sant Sebastià s’han dut a terme millores en els desguassos de la zona Brell, així 
com treballs de pintura a les façanes interiors i exteriors i de jardineria. 
 

Web: www.cementirisdesitges.com  
 
 

 

Cementiri Vilanova i la Geltrú 
Previsió visitants: 12.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre al 2 de novembre) 

Activitats especials (aforament limitat): 
Pregària a la capella del cementiri: 

Dia: 2 de novembre, a les 16 hores. 
Ruta pel cementiri:  

Dia: dies 18 i 24 d’octubre a les 11 hores es realitzarà una ruta guiada on es mostraran 
aspectes històrics i obres d’art funerari d’escultors de renom. La ruta és gratuïta i cal reserva 
prèvia al telèfon 669 288 220.  

Obres de millora: S’han fet millores a l’enjardinament. 
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Cementiri Sant Pere de Ribes 
Previsió visitants: 2.000 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (24  d’octubre i 1 de novembre). 

Activitat especial (aforament limitat): 

Pregària al cementiri: 
Dia: 1 de novembre, a les 16:30 hores, es farà el rés del rosari i acte seguit una pregària en 
memòria dels difunts. 

Obres de millora: s’han rehabilitat les façanes d’una part del cementiri. També s’han fet millores a la jardineria. 
Web: www.cementiridesantperederibes.com  

 

  
RIPOLLÈS: Ripoll 

 

Cementiri Ripoll 
Previsió visitants: 1.800 persones (esglaonadament en les setmanes prèvies i posteriors a Tots Sants). 

Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (tots els dies de l’any). 

Activitats especials (aforament limitat): 

Música al cementiri:  
Dia: 1 de novembre, al llarg del dia. 

Missa en record als difunts:  
Dia: 2 novembre, a les 10 hores, a la capella del Cementiri. 

Pregària i rés del rosari:  
Dia: 2 de novembre, a les 16.30 hores, a la capella del Cementiri. 

Obres de millora i noves sepultures: s’ha construït una nova zona per escampar cendres. S’han instal·lat 17 nous 
contenidors d’escombraries i tres nous bancs. 
 

 

 

 

Sobre Gic de Nomber i Àltima 

Gic de Nomber forma part d’Àltima, grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, crematoris i cementiris de la 

província de Barcelona. Amb més de 300 anys d’experiència al sector funerari, la companyia dóna cobertura a 190 

poblacions de Catalunya i està integrada per un equip humà de 400 professionals. Compta amb 33 tanatoris, 11 complexos 

crematoris i, a través de GIC de Nomber, gestiona de forma integral 19 cementiris i 223 parcialment, entre els quals 

destaca el Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, al Papiol (Barcelona). 

 

www.altima-sfi.com / www.gicdenomber.es / www.parc-roquesblanques.com  

 


