LES
PRIMERES
FUNERÀRIES COMENCEN A PRESTAR SERVEI
1936
1949

Evolució demogràfica
de Badalona

En aquests anys, Badalona viu una etapa de grans transformacions socials, que
també es reflecteixen en la tradició funerària. En aquest sentit, i emmarcat dins
l’esperit revolucionari del moment, el 1937 l’Ajuntament participa en una enquesta
de la Generalitat sobre la instal·lació d’un crematori a la ciutat. La qüestió de la
incineració es posa damunt la taula per primer cop, tot i que el projecte no s’acabarà
duent a terme.
El 1938 la ciutat adjudica la prestació dels serveis funeraris a la Industria Colectivizada
de la Madera fins que, de nou, la Casa de la Caritat n’assumirà la responsabilitat el
1943. Es tractava d’una gestió integral semipública que va afectar tota la província
de Barcelona.

Badalona arriba als 60.000 habitants a finals de la
dècada de 1940.

També estava passant...
• 1936: Esclata la Guerra Civil. Badalona pateix els
bombardejos més intensos per part de l’aviació italiana,
fet que va provocar 130 morts.
• 1939: Acabada la Guerra Civil, es tornen a consagrar
els cementiris.
• 1940: Se celebra la primera Cremada del Dimoni, el
mateix any que el Joventut puja a Primera Divisió.
• 1941: Es crea la secció de bàsquet del Círcol
Catòlic, que posteriorment rebrà el nom de l’empresa
patrocinadora, el Cotonifici.
Neix la Revista de Badalona.
• 1944: Es funda la Clínica Sant Cosme i Sant Damià.
• 1945: Badalona té quatre clubs de bàsquet a primera
divisió: Joventut, Círcol, Sant Josep i Unió Gimnàstica.
• 1947: L’Orfeó Badaloní, fundat el 1921, reprèn les
activitats.
El Club de Futbol Badalona puja a Segona Divisió.

Difunts cèlebres
Cotxe fúnebre pel carrer d’en Prim, camí del cementiri.
Agustí Muñoz Tallada/Museu de Badalona. AI. Fons Agustí Muñoz Tallada.

Davant d’aquest escenari de canvis constants, els fundadors de Funerària de
Badalona, Jaume Oliveras i Pere Santigosa, incorporen un nou soci a l’empresa,
el Dr. Ramon Gassió, l’any 1947. Junts constitueixen l’entitat mercantil Pompas
Fúnebres de Badalona, SL, els orígens del que avui ja entenem com a empresa
funerària.
Aquest mateix any, també inicia l’activitat funerària la família Vicente Condon,
agents de la companyia d’assegurances Ocaso, que operarà amb el nom de La
Moderna.
L’activitat de la Casa de la Caritat cessa definitivament a Badalona el 1949. En
aquest moment, Pompas Fúnebres de Badalona continua prestant els serveis
funeraris a la ciutat i inicia l’activitat a altres poblacions, com Sant Adrià de
Besòs. També s’adjudica la concessió dels serveis a Premià de Dalt i Montgat
i, un any més tard, a Premià de Mar.
Així mateix, el 1949, neix una nova funerària, La Corona, fundada per Jaume
Santigosa (germà de Pere Santigosa), escindit també de la Casa de Caritat, amb
l’objectiu de prestar servei a Badalona i, més endavant, també a Tiana.
Enterrament entrada Cementiri Vell
Autor desconegut/ Museu de Badalona. AI. Col·lecció El Tot Badalona

El túmul,
un petit altar dins de casa
Les cases seguien sent el lloc on majoritàriament es feia la vetlla del difunt.
En ocasions, la família podia optar per llogar un túmul o petit altar funerari,
que se situava en una estança de la llar i permetia la col·locació del fèretre
sobre un suport especial.

anys
de servei a la ciutat

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA

• 1940: Frederic Xifré i Masferrer, alcalde de Badalona.
Mor afusellat després d’un consell de guerra franquista.
• 1948: Pompeu Fabra i Poch, enginyer i lingüista. Mor
a l’exili, a Prada de Conflent. Havia viscut 30 anys a
Badalona.

