
 

+ info: Montse Augé - mauge@tinkle.es - 607 953 798 :: Montse Castellana - mcastellana@tinkle.es - 679 98 33 10  

 

 

Actes per Tots Sants als tanatoris i cementiris de 
Badalona, Sant Feliu de Llobregat i Montgat 
 
 Mesures especials de prevenció i previsió d’activitats als tanatoris i cementiris de PFB 

Serveis Funeraris en el marc de la festivitat de Tots Sants 

 

 S’organitzaran dues cerimònies no presencials –religiosa i laica- en record als difunts 
que s’emetran en streaming els dies 2 i 3 de novembre. 
 

 

Octubre de 2020.- Tenint en compte la proximitat de Tots Sants, PFB Serveis Funeraris informa dels 

horaris, transports i activitats especials organitzades als tanatoris i cementiris gestionats per l’empresa 

funerària als municipis de Badalona, Sant Feliu de Llobregat i Montgat. 
 

Per tal de poder garantir la màxima seguretat sanitària a tots els usuaris, es controlaran els 

accessos a tots els recintes per evitar aglomeracions. En aquest sentit, PFB recomana visitar els 

cementiris en els dies previs o posteriors al dia de Tots Sants, en la mesura que es pugui. Des de la 

funerària es vetllarà també pel compliment de les mesures per a la prevenció de la Covid-19 –ús de 

mascareta, distància de seguretat i rentat freqüent de mans-. En el cas dels actes presencials que 

tindran lloc a alguns cementiris, l’aforament serà limitat.  

 

Així mateix, el proper 30 d’octubre, a les 9 hores, els diversos centres i cementiris de PFB faran un 

minut de silenci en homenatge a les víctimes de la Covid-19 i les seves famílies, en el marc de la 

campanya “1N, sempre amb tu” impulsada per la Patronal Nacional de Serveis Funeraris (PANASEF). 

 

 

ACTES DE TOTS SANTS NO PRESENCIALS OBERTS A TOTES LES FAMÍLIES 

 

 Missa en streaming en record als difunts. Es retransmetrà des del web de pfb-serveisfuneraris.com 
i tanatoribadalona.com 

 Dia: 2 de novembre, 18.30 hores. 

 Homenatge pòstum en streaming en record als difunts. Es retransmetrà des del web de pfb-
serveisfuneraris.com i tanatoribadalona.com 

 Dia: 3 de novembre, 20 hores. 
 

 

BADALONA 

 

 Presentació del llibre Una vegada un home i una dona van morir (Un dia no hi serem), de Joan 
Soler i Amigó, en col·laboració amb Roser Pobill i Núria Caldés 

 Dia: 30 d’octubre a les 19 hores. 
 Lloc: Espai i Casa Tolràn. Local de l’Orfeó Badaloní (C/ Enric Borràs, 19. Badalona). 

 
 

 Cementiri de Sant Pere (Nou) 
 Horari especial: del 19 d’octubre al 3 de novembre, de 8 a 18 hores. 1 de Novembre: de 8 a 19 

hores. 
 Advertències Covid-19: l’Ajuntament recomana fer ús del transport públic per visitar els 

cementiris. No s’hi podrà accedir amb vehicle privat els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre. 
L’aforament es tarà controlat i limitat i es recomana un temps màxim d’estada d’una hora. 
 

 Cementiri del Sant Crist (Vell) 
 Horari especial: del 19 d’octubre al 3 de novembre, de 8 a 18 hores. 1 de Novembre: de 8 a 19 

hores. 
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 Parròquia de Santa Maria de Badalona 
 Missa en record als difunts.  

 Dia: 2 de novembre, 20 hores. 

 

 Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Bufalà 
 Missa en record als difunts.  

 Dia: 2 de novembre, 19 hores. 

 

 Parròquia de Sant Antoni de Llefià 
 Missa en record als difunts.  

 Dia: 2 de novembre, 19 hores. 
 

  Parròquia de Sant Sebastià de Pomar 

 Missa en record als difunts.  
 Dia: 2 de novembre, 19 hores. 

 

 Parròquia de Sant Josep de Badalona 
 Missa en record als difunts.  

 Dia: 2 de novembre, 20 hores. 

 

 Església Nostra Senyora del Carme (Comunitat de Pares Carmelites de Badalona) 
 Missa en record als difunts.  

 Dia: 2 de novembre, 19.30 hores. 

 

 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 

 Cementiri 
 Horari especial: del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de 9 a 18 hores.  

La resta de dies, el cementiri manté l’horari habitual (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, dimarts i dijous 

de 15 a 18 hores, i diumenges i festius de 9 a 14 hores) 

 

 Catedral de Sant Llorenç 
 Missa en record als difunts.   

 Dia: 2 de novembre, 20 hores. 

 

 Església Parroquial de Sant Joan Baptista 
 Missa en record als difunts 

 Dia: 2 de novembre, 19.30 hores. 
 

Web: www.tanatorisantfeliu.com  

 

 

MONTGAT 

 

 Cementiri 
 Horari especial: del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de 9 a 18 hores.  

La resta de dies, el cementiri manté l’horari habitual (de dilluns a diumenge de 9 a 14 hores. Dimarts i dijous, de 

15 a 18 hores). 

Parròquia de Sant Joan de Montgat 

 Missa de Tots Sants 

 Dia: 1 de novembre, 17 hores. 

 

Web: www.tanatorimontgat.com  
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