
ELS ORÍGENS
DELS SERVEIS FUNERARIS A BADALONA

Durant les primeres dècades del segle passat, els serveis funeraris de la majoria 
de poblacions, com Badalona, no tenien res a veure amb les funeràries actuals. 
Els costums que envoltaven la mort eren molt diferents als d’ara, ja que gran 
part del ritual funerari es feia a casa, com la preparació del difunt i la vetlla, que 
solia habilitar-se al dormitori. Hi intervenia també el fuster, que s’encarregava 
de fer el taüt. I, habitualment, després de celebrar el funeral a l’església, un 
seguici a peu o en carruatge traslladava el difunt al cementiri, on l’enterramorts 
li donava sepultura.
 
Durant els anys 20, a Badalona hi havia tres industrials que es dedicaven al 
dipòsit, la conducció i l’enterrament dels cadàvers, la celebració dels funerals i 
el subministrament dels efectes fúnebres necessaris per dur a terme el servei. 
Cap d’ells, però, no es dedicava a l’arranjament de les cambres mortuòries, 
per la qual cosa, les caixes folrades les feien els fusters locals. 

L’any 1928, i després de fer un estudi de la situació, l’Ajuntament de Badalona 
va aprovar municipalitzar en règim de monopoli els serveis funeraris. Foren 
adjudicats a la Casa de la Caritat de Barcelona. 

Pels volts dels anys 30, va començar a funcionar el taller de fusteria de Jaume 
Oliveras i Pere Santigosa. Poc després, el negoci va convertir-se en la Funerària 
de Badalona, l’embrió de l’actual PFB Serveis Funeraris, que prestava servei 
a tota la ciutat.

Eren uns anys en què els hàbits funeraris començaven a canviar, principalment 
per motius socials i sanitaris. Les llars eren cada cop més petites i, en paral·lel, 
apareixien els primers centres sanitaris, com l’Hospital Municipal de Badalona 
i la Clínica del Carme. Això va comportar que es comencés a reduir el nombre 
de defuncions que es produïen a les cases. 
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Cap al 1930, Badalona supera els 40.000 habitants. 
La ciutat destaca per la quantitat i la varietat de les 
indústries i és un pol d’atracció de població immigrada, 
ja des de final del segle XIX.

També estava passant... 

• 1925: S’aprova el projecte per construir el Cementiri 
Nou (Sant Pere) i, dos anys més tard, s’hi comencen a 
fer els primers enterraments. 

• 1930: Fundació del Club Joventut Badalona, sota la 
denominació de Penya Spirit of Badalona.

• 1931: Amb la proclamació de la Segona República, se 
secularitzen els cementiris.

• 1932: S’inaugura l’Hospital Municipal de Badalona.

• 1935: Es funda la Clínica del Carme, entitat 
capdavantera a la comarca en l’atenció sanitària.
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