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Evolució demogràfica
de Badalona

La dècada de 1950, Badalona viu un gran període industrial. La ciutat creix molt, com
també el nombre d’habitants i l’economia. En aquest context, els serveis funeraris
avancen al ritme de la societat i es modernitzen. Això es percep amb l’adquisició del
primer vehicle fúnebre motoritzat per part de Pompas Fúnebres de Badalona, tot i
que els carruatges mantenien encara molta presència als enterraments. Cap al 1960,
l’empresa compra dos cotxes fúnebres moderns, de la marca Seat, model 1.500,
adaptats a la fàbrica de carrosseria Seida de Madrid. Durant uns anys, els vehicles
encara es van simultaniejar amb els carruatges de cavalls.

• Coincidint amb l’esclat del creixement de la
industrialització, Badalona assoleix els 100.000
habitants el 1962. Només tres anys després, ja depassa
els 125.000.
• El 1975 se superen els 200.000 habitants, enmig
d’un procés de transformació en què Badalona passa de
ser industrial a convertir-se en una ciutat de serveis.
• La ciutat té més de 230.000 habitants l’any 1983.
És el moment de més població de tota la història de
Badalona.

En paral·lel, Pompas Fúnebres de Badalona creix més enllà de la ciutat, a través de
l’adjudicació de noves concessions a Premià de Mar, l’any 1950, Teià, el 1955, i
Alella, el 1961. Un any més tard, la companyia amplia la seva presència a la província
de Barcelona assumint la prestació de serveis funeraris al municipi baixllobregatí de
Sant Feliu de Llobregat.
El 1967, i gairebé 30 anys després de la creació de PFB, Jaume Oliveras, gerent
de l’empresa des dels inicis, deixa el càrrec per passar el relleu en la màxima
responsabilitat a Pere Santigosa.

També estava passant...

Són temps d’evolució constant, al costat d’una societat que no para de créixer, fruit
de la industrialització, primer, i del pas cap a una ciutat de serveis, després. Unes
transformacions socials que provocaran també un dels canvis més importants en els
hàbits funeraris, amb l’aparició de les primeres sales de vetlla. En aquest sentit,
Pompas Fúnebres de Badalona decideix posar en marxa la primera sala per a difunts
al centre de la ciutat, al carrer de la Creu, 51-53. Era el 1971, només tres anys després
que es posés en funcionament la primera sala de l’Estat a Barcelona (Sancho de Ávila).

• 1952: Es commemora el centenari de la mort de
l’empresari i filantrop Vicenç de Roca i Pi.
• 1955: Es posa la primera pedra del Museu de Badalona.
• 1964: Consagració de l’església de Nostra Senyora
de la Salut.

L’altre canvi en els costums relacionats amb la mort que arriba per quedar-se és la
incineració, una alternativa que es comença a plantejar arran del gran creixement
urbà i del poc espai als cementiris. Així, l’any 1983, Pompas Fúnebres de Badalona
du a terme el primer servei de cremació de la seva història, i pel que sembla, de
Catalunya. Es tractava d’un difunt d’Alella que fou incinerat al crematori de Collserola,
que s’havia posat en funcionament aquell mateix any.

• 1978: Joan Manuel Serrat publica la cançó Qué
bonita es Badalona, després versionada pel badaloní
d’adopció Manolo Escobar.
• 1979: Primer Ajuntament escollit democràticament
després de la Guerra Civil. Pacte de Progrés (PSUC, PSC, CiU).

En ple desenvolupament dels serveis funeraris, un quart operador funerari irromp a
Badalona: La Nacional (Martínez Ochando, SL), que s’afegeix a les tres funeràries ja
existents: Pompas Fúnebres de Badalona; Serveis Funeraris del Besòs (inicialment,
La Moderna, de la família Condon), i La Corona (que Jaume Santigosa havia ja
traspassat a la companyia d’assegurances Santalucía).

• 1983: Inauguració de l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol. Ben aviat es converteix en un referent
sanitari a Catalunya i a tot l’Estat.
1954. Enterrament d’Antoni Ros i Güell
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Col. Àgueda Ros

Difunts cèlebres
• 1954: Antoni Ros i Güell, pintor i escenògraf.
Propietari de la masia de Can Miravitges, on va
residir molts anys, va contribuir a la celebració de les
exposicions de Belles Arts de Badalona.
• 1957: Enric Borràs i Oriol, actor.
• 1963: Joaquim Folch i Torres, escriptor, pintor,
museòleg, historiador i crític d’art.
• 1968: Margarida Xirgu i Subirà, actriu. Mor a l’exili, a
Montevideo (Uruguai). Havia residit durant molts anys a Badalona.
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