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Elaborat el projecte per a la construcció d'un tanatori a Castellar

Divendres 29 d'octubre de 2004
Castellar del Vallès comptarà amb un tanatori l'any 2006, que s'ubicarà al costat del
cementiri municipal. La setmana vinent, el consistori aprovarà el projecte d'aquest
nou equipament, elaborat pels serveis tècnics municipals, així com les condicions
tècniques i administratives que regiran el concurs per adjudicar les obres. Els
tanatoris són de construcció obligatòria a partir dels 50.000 habitants, de manera
que Castellar, amb 20.000, no està obligat a comptar amb aquest equipament. Tot i
així, "nosaltres creiem que és un servei que hem de donar de cara a
l'apropament amb el ciutadà. Si hi ha un tanatori al municipi, estalviarem
molts viatges a Sabadell", ha explicat la regidora de l'Àrea de Territori. El nou
tanatori estarà situat al camí que va cap al cementiri, en direcció a Can Mariner, i
comptarà amb tres sales de vetlla i un oratori, on s'hi podran realitzar cerimònies
civils o confessionals. "És un equipament pensat i previst de cara al futur.
Segurament el que necessitaríem ara seria molt més petit, però ja l'hem
dimensionat per arribar al màxim, pensant en les necessitats d'aquí a uns
anys", ha afegit Perich. Els treballs de construcció del tanatori tindran un cost de
860.000 euros, que seran finançats en un 70 per cent per l'Ajuntament i, el 30 per
cent restant seran aportats per l'empresa concessionària de la gestió del cementiri,
Gestió Integral de Cementiris SL, que també s'encarregarà de la gestió del tanatori.
Les obres podrien començar a principis de l'any que ve i és previst que estiguin
enllestides el primer trimestre de 2006.
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