
LA UNIÓ
JUNTS PER UN GRAN REPTE

A mitjans dels anys 80 i fins a la primera meitat dels 90, a Badalona continuaran 
prestant servei quatre funeràries: Pompas Fúnebres de Badalona, Serveis Funeraris 
del Besòs, La Corona i La Nacional (Martínez Ochando, SL). 

Durant aquest temps de coexistència, Pompas Fúnebres de Badalona continuava 
consolidant la presència a altres poblacions, com Alella, en guanyar el concurs públic 
convocat per l’ajuntament d’aquest municipi el 1993, per encarregar-se dels serveis 
funeraris i de cementiris. L’empresa, que prestava servei a aquesta població del 
Maresme des dels anys 60, va construir-hi un any després la primera sala de vetlla, 
al costat del Cementiri Municipal.

El primer pas cap a la gran transformació de Pompas Fúnebres de Badalona es 
produeix l’any 1994, amb la incorporació a la direcció de la companyia d’Ana Gassió. 
La nova directora general relleva en el càrrec a Madrona Oliveras. 

L’altre fet que va marcar un abans i un després en la història funerària de la ciutat 
es va produir just un any més tard, el 1995, en fusionar-se les quatre empreses 
locals per formar una nova i única funerària. Sota el nom de Pompas Fúnebres 
de Badalona, SA, la companyia neix amb l’objectiu d’unir esforços per afrontar els 
reptes de futur i donar resposta a les noves necessitats plantejades per la ciutadania 
en relació al procés funerari. A les grans ciutats, la vetlla ja havia sortit pràcticament 
de les cases i, cada cop amb més freqüència, s’anaven implantant uns equipaments 
específics on poder dur a terme tot el ritual mortuori: els tanatoris.

En aquest sentit, l’any 1995 Badalona convoca el primer concurs per a la construcció 
d’un tanatori a la ciutat i per a la gestió dels serveis funeraris. Tot i haver-se adjudicat, 
el concurs és anul·lat en coincidir amb la liberalització dels serveis funeraris 
promoguda pel Reial Decret llei 7/1996.  

El 1997, coincidint amb el 50 aniversari de la constitució de Pompas Fúnebres de 
Badalona, es crea el logotip actual de l’empresa, que simbolitza les quatre funeràries 
fusionades amb el nom de PFB Serveis Funeraris, i finalment, el 22 de març de 2002, 
es produeix l’acte de col·locació de la primera pedra del Tanatori de Badalona. El 
centre obrirà portes un any i mig més tard, l’octubre de 2003, convertint-se en el 
primer equipament funerari amb crematori del Barcelonès, en uns moments en 
què la incineració es trobava al voltant del 20 %. PFB Serveis Funeraris comptava 
aleshores amb 25 treballadors, el doble que deu anys abans.

D’ençà de la seva posada en funcionament, el Tanatori de Badalona esdevé un referent 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, on presta un servei funerari essencial, complet 
i de qualitat des d’una única instal·lació. 

Evolució demogràfica
de Badalona 

• El cicle de creixement ininterromput des de mitjan 
segle XIX es trenca, i la població començarà a davallar al 
llarg de les dècades de 1980 i 1990.

• L’any 2000 Badalona té gairebé 209.000 habitants.

També estava passant... 

Difunts cèlebres

• 1995: La ciutat romana de Baetulo és declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional.

• 1997: Celebració del centenari del títol de Ciutat 
atorgat a Badalona.

• 2002: Inauguració de l’Institut Guttmann al parc 
sociosanitari de l’àrea de Can Ruti.

• 1992: José Monje Cruz, conegut artísticament com a 
Camarón de la Isla, cantaor de flamenc.

• 1992: Josep M. Cuyàs i Tolosa, historiador i primer 
director del Museu de Badalona.

• 1998: Xavier Miserachs i Ribalta, fotògraf.

• 1999: Santiago Soler i Amigó, militant anarquista.
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POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA

Projectat pels arquitectes badalonins Antoni Poch i Jordi Moliner, el 
Tanatori de Badalona acull en un sol recinte de més de 4.000 metres 
quadrats els serveis de tanatori i crematori, amb 10 sales de vetlla i 
un gran oratori multiconfessional.

Des de la seva posada en marxa, l’equipament ha estat pioner en 
la prestació de serveis específics i innovadors per al descans de 
les cendres en plena natura, gràcies a la seva ubicació estratègica 
i privilegiada a la carretera de Can Ruti, als peus de la Serralada de 
Marina. En aquest sentit, l’any de la seva obertura ja va impulsar la 
creació d’espais per a la inhumació de les cendres, com el Jardí del 
repòs. El fet d’incorporar tots els serveis des d’un mateix recinte ha 
facilitat que les famílies puguin dur a terme la totalitat del cicle funerari 
sense haver-se de desplaçar.

Un tanatori pioner al Barcelonès


