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En els darrers 20 anys, la vocació de PFB Serveis Funeraris per prestar un servei de
qualitat i adaptat a la contínua evolució de la societat, posant l’acompanyament
a les famílies al centre de tot, ha posicionat l’empresa com una organització de
referència. Un reconeixement que seria impensable sense l’actuació professional
de totes les persones que integren PFB, d’una banda, i sense la voluntat d’innovació
com a element indispensable per avançar al costat de la societat, de l’altra.

Professionalitat avalada
A partir de la creació de la nova Pompas Fúnebres de Badalona, a mitjans dels anys 90,
la companyia ha apostat fermament per la professionalització, a través d’una estructura
sòlida, amb el propòsit de garantir uns serveis d’excel·lència a tots els nivells:
Creació de noves àrees
Amb l’augment de l’activitat de l’empresa, creix també la gestió d’operacions
funeràries, administrativa, econòmica i de personal, per la qual cosa esdevé necessària
la creació de tres noves àrees:
• 2009: Direcció d’Operacions
• 2016: Direcció Financera
• 2019: Direcció de Recursos Humans
Reconeixements i avals
2009: Centre Formador en Tanatopràxia
El Tanatori de Badalona rep aquest reconeixement, atorgat per l’Institut Francès
de Tanatopràxia, referent europeu en l’ensenyament d’aquesta disciplina, que
l’avala com a centre formador. PFB compta amb gairebé el 100 % del seu equip
amb titulació reconeguda.
2017: Premi a la Millor Direcció de l’Any
Atorgat a Ana Gassió, directora general de PFB Serveis Funeraris, en el marc de la
Funermostra, la Fira Internacional de Productes i Serveis Funeraris.
A més, des de 2004, PFB Serveis Funeraris disposa de la certificació ISO 9001 que
avalua la gestió de qualitat i l’excel·lència del servei.
L’empresa també pertany a les entitats professionals següents, de les quals n’és
membre fundador:
• Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
• Patronal Nacional de Empresas de Servicios Funerarios (Panasef)
• Federación Internacional de Pompas Fúnebres (FIAT-IFTA)

Innovació constant
PFB Serveis Funeraris s’ha caracteritzat en tots aquests anys pel desenvolupament constant
de serveis i eines que contribueixen a la millora del servei, a adaptar-lo a les necessitats reals
de cada família i a facilitar els processos:
La incineració
És una de les tendències més destacables dels últims temps, que s’ha accelerat encara més
arran de la pandèmia de Covid-19, superant el 61 % a l’àrea metropolitana segons dades de
PFB. Per donar resposta a la demanda de cremació, l’empresa compta amb servei d’incineració
des de 2003 i ofereix alternatives innovadores de sepultures per al destí de les cendres,
com columbaris en tanatoris, cementiris i esglésies, espais en plena natura (Camí del repòs al
Tanatori de Badalona) o, fins i tot, l’opció de dipositar les cendres al mar.
L’elecció del funeral
Des de 2018, PFB compta amb una eina online, única a l’Estat, per calcular els pressupostos
en només set passos. Permet que qualsevol usuari pugui confeccionar i obtenir a l’instant
el pressupost del servei funerari desitjat, en base a les opcions triades. Aquesta eina respon
al compromís de PFB per garantir la màxima transparència en el servei.
Recordar i compartir
Amb el propòsit de facilitar l’organització del comiat a les famílies, així com poder compartir els
records de l’ésser estimat a través de la tecnologia mòbil, PFB ha apostat per la digitalització
dels seus serveis a través de l’app Alife, una eina que ofereix gratuïtament des de fa quatre
anys a totes les famílies.

Dones funeràries

L’augment progressiu de la presència de professionals funeràries és una
realitat. En aquesta línia, PFB ha desenvolupat un Pla d’igualtat que fomenta
la incorporació de la dona a l’empresa. Actualment, més del 38 % de les
persones que integren la companyia són dones, que assumeixen càrrecs
de responsabilitat en tots els departaments de la companyia: Direcció,
Tanatoplàstia, Assessorament i Administració.

Premi a la Millor Direcció de l’Any, atorgat a Ana Gassió,
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