
AMB LES PERSONES I L’ENTORN
COMPROMÍS

Per a PFB Serveis Funeraris la responsabilitat social forma part indissoluble de la 
seva política de vinculació amb les persones i l’entorn, desenvolupada profundament 
al llarg dels darrers vint anys i  basada en el respecte i el compromís, en línia amb el 
que exigeix la societat d’avui i en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) que estableix l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

En aquest temps, PFB ha dut a terme diverses accions i col·laboracions:

Àmbit mèdico-científic per a la investigació i la millora de la qualitat de vida de 
les persones 
• Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
• Aliança per a la Vacunació Infantil
• Banc de sang i teixits de Barcelona
• Banc d’ulls de la Clínica Barraquer (Col·laborador de Mèrit, 2007)

Acompanyament davant la pèrdua i el dol 
• Assistència psicològica gratuïta per a famílies i col·laboradors de PFB Serveis Funeraris
• Creació de La capsa dels adeus per abordar el dol infantil a través de la literatura
• Creació de La capsa del record per abordar el dol infantil a través de l’art
• Entrega gratuïta a totes les famílies del llibre Déjame llorar, d’Anji Carmelo, sobre la 

gestió del dol i la pèrdua
• Creació d’un fons bibliogràfic especialitzat sobre el dol a la Biblioteca Municipal 

Can Casacuberta de Badalona.
• Acord amb Plataforma Editorial per oferir accés digital gratuït a diverses obres 

literàries d’ajuda a la pèrdua i el dol

Àmbit social, cultural, religiós i esportiu  
• Prestació del servei funerari gratuït per a aquelles persones sense recursos
• Foment de la inserció sociolaboral de persones amb pluridiscapacitat
• Participació en el projecte Acollida i acompanyament de Càritas Diocesana a Badalona
• Museu de Badalona
• Orfeó Badaloní
• Creu Roja Catalunya
• Banc dels Aliments
• Biblioteca Municipal de Can Casacuberta (Badalona)
• Col·laboració amb els diversos centre de culte locals
• “Processó de Dijous Sant” (Badalona)
• Participació en la rehabilitació del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
• Suport al futbol i bàsquet locals (Badalona)
• Col·laboració amb la cursa Màgic BDN Running

de servei a la ciutat
anys
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‘La història de Badalona 
a través dels seus 
personatges cèlebres’

Un 2020 que mai no oblidarem
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La història de Badalona 

a través dels seus 

personatges cèlebres

Cicle de conferències: 

Documentant Badalona:

“Els artistes Badalonins”

Pau Alemany, Enric Ortuño 

i Joaquim Torrents

Xerrada a càrreg de: 

Sra. Margarida Abras, Directora del Museu de Badalona.

Descobreix els artistes que han plasmat el món amb Badalona al cor.

Es parlarà d’aquests tres pintors badalonins entre d’altres.

Dimarts 9 d’abril de 2019 a les 19:00 h

Oficina d’Atenció PFB al centre de Badalona. C/ Francesc Layret. 84

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Al finalitzar s’oferirà un refrigeri.

Es prega confirmació d’assistència:

al telèfon 93 807 36 45 o al correu electrònic info@pfb-serveisfuneraris.com 

 o mitjançant el formulari a la web de www.pfb-serveisfuneraris.com
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Enric Ortuño Aráez   

(Elx 1938–Badalona 2010)
Artista format a Barcelona, Caracas i Florència. 

Destacà sobretot com a pintor, però va practicar 

també l’escultura i l’escenografia. Gran admirador de 

Picasso, de qui va rebre un ajut que li va permetre 

continuar la seva carrera artística, va pintar tant obres 

figuratives com abstractes, molt influïdes per l’artista 

malagueny, però també per alguns moviments 

d’avantguarda, com l’expressionisme o el fauvisme. Va 

viure prop de 20 anys a Florència, i exposà a diverses 

ciutats europees, però no va trencar mai els vincles 

amb Badalona, on havia residit de molt jove i on, el 

1988, va fer una escultura dedicada a les víctimes 

del nazisme i dels camps d’extermini. El 2003, quan 

ja havia tornat a viure a Catalunya, el Museu de 

Badalona li va dedicar l’exposició “Ortuño per la 

pau”, i el 2019 n’hi ha dedicat una altra amb obres 

proporcionades per membres del Rotary Club, del 

qual l’artista formava part.

La història de Badalona 

a través dels seus 

personatges cèlebres

Cicle de conferències: 

“Els artistes Badalonins”

Sèrie “Los encantados sentidos”, 1996

Óleo sobre tela.

 “Tempesta”, 2003

Quadre fet expressament per al Tantori de 

Badalona per la seva inauguració.

Descobreix grans parelles de germans

que van contribuir a fixar la història de la ciutat

a través de camins tant diferents com poden ser 

les arts escèniques o la medicia

La història de Badalona 

a través dels seus 

personatges cèlebres

Cicle de conferències: 

Documentant Badalona:

Germans Borràs i Oriol

Xirgu i Subirà i Trias i Pujol

De dilluns a divendres, de 9.30 a 18.30 h 

Dissabtes, de 9.00 a 13.00 h

Entrada lliure

Del 24 de gener al 6 de febrer de 2019
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Documentant Badalona:“Els Mestres Badalonins”Antoni Bori , Joaquima Minguella i Teresa Lleal 
Xerrada a càrreg de: Sra. Margarida Abras, Directora del Museu de Badalona.

Descobreix els mestres que han fet història a Badalona.
Es parlarà d’aquests tres Mestres badalonins entre d’altres.Dijous 19 de setembre de 2019 a les 19:00 h

Oficina d’Atenció PFB al centre de Badalona. C/ Francesc Layret, 84
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Al finalitzar s’oferirà un refrigeri.

Es prega confirmació d’assistència:
al telèfon 93 807 36 45 o al correu electrònic info@pfb-serveisfuneraris.com 

 o mitjançant el formulari a la web de www.pfb-serveisfuneraris.com

La història de Badalona a través dels seus personatges cèlebres

Cicle de conferències: 

Fidel al compromís de servei a la societat, PFB va saber sobreposar-se a la greu situació 
provocada per la pandèmia de Covid-19. Tot i el context excepcional, l’empresa va 
assegurar la prestació del servei, fins en els moments més durs de la primera onada, 
en què la xifra habitual de defuncions es va arribar a triplicar. 
Conscients de la gran complexitat d’aquells mesos, especialment per a les famílies 
en dol, es van redoblar els esforços per garantir, més que mai, l’acompanyament 
i el suport. Així, amb la voluntat de facilitar el comiat a les persones que, davant 
les restriccions o el confinament, no podien desplaçar-se fins al tanatori, PFB va 
desenvolupar serveis com el lliurament de cendres a domicili o la retransmissió de 
cerimònies en streaming.

L’any 2018, PFB Serveis Funeraris va 
crear un cicle per apropar la història més 
recent de Badalona a través de la vida de 
diversos homes i dones que hi van viure. 
Fins al moment, s’han dut a terme quatre 
edicions d’aquesta mostra, dedicades a 
fotògrafs, germans, pintors i mestres.

La capsa del record per abordar el dol infantil a través de l’art.


