
QUIN DESTÍ VOLS
PER A LES CENDRES?



UN ESPAI
PER AL RECORD

Quan s’ha optat per la incineració, el destí final de les 
cendres pot influir en el procés de dol que vivim totes les 
persones de manera íntima i personal.

Els psicòlegs experts en acompanyament al dol recoma-
nen dipositar les cendres en un cementiri (o, si més no, en 
un indret o espai físic que puguis visitar).

Encara que cada persona viu el dol de manera diferent, és 
important poder gestionar la pèrdua d’un ésser estimat 
de la manera més adequada i convenient.

“Un lloc diferenciat i punt de trobada per recordar les 
persones difuntes facilita el procés de comiat i de dol.” 

Xavier Savin
Fundación Salud y Persona



URNES
T’oferim una àmplia gamma de models d’urnes perquè 
puguis triar la forma i el material que més t’agradin: 
bronze, fusta i acer, cadascuna amb diferents acabats.

També pots triar entre diverses opcions d’urna 
biodegradable si el que vols és enterrar-la en una 
sepultura natural o dipositar-la al mar.

Aquí te’n mostrem una petita selecció:

Urna Llàgrima Urna Olea

Urna Bambú Urna Petjades

Urna Natura Urna Olivera



UNA ALTRA OPCIÓ:
RELIQUIARIS I JOIES
A més d’enterrar les cendres en una sepultura, les 
famílies poden conservar-ne una part en joies (de 
diferents qualitats i dissenys) i reliquiaris (petites urnes 
i objectes decoratius), i repartir-les entre diversos 
familiars.

Les joies i els reliquiaris s’han creat per conservar petites 
porcions de cendres.



EL CEMENTIRI ÉS
EL DESTÍ MÉS IDONI PER
A LES CENDRES

A gairebé tots els cementiris existeixen sepultures 
específicament creades per inhumar les cendres. Les més 
comunes, per tradició històrica, són els columbaris.

No obstant això, amb l’increment del nombre 
d’incineracions i per satisfer la demanda de les famílies, 
alguns cementiris han ideat sepultures innovadores 
de tipus ecològic, per exemple, per enterrar una urna 
biodegradable al peu d’un arbre o per escampar les cendres 
en llocs especialment reservats per a aquesta finalitat.

Ara bé, si disposes d’una sepultura tradicional, com un 
panteó, una tomba o un nínxol, també pots inhumar-hi 
l’urna amb les cendres.



Tot seguit, pots veure una mostra de la gran varietat 

d’opcions per a cendres que t’oferim.

Totes les sepultures d’aquesta relació pertanyen a algun 
dels cementiris que gestiona GIC de NOMBER, l’empresa 
especialitzada en cementiris del grup ÀLTIMA.

Nota: CC=Cementiri Comarcal, CM=Cementiri Municipal, 
CP=Cementiri Parroquial.

Espai ecològic que permet enterrar fins a 5 
urnes biodegradables al voltant d’un arbre 
autòcton de la Serra de Collserola (urnes 
específiques per a aquest servei).

Espai ecològic per enterrar 1 urna 
biodegradable al peu d’un arbre autòcton 
de la Serra de Collserola (urna específica 
per a aquest servei).

Disponible a: CC Roques Blanques.

Disponible a: CC Roques Blanques.

ESPAIS
ECOLÒGICS
Arbre
Familiar

Bosc de
la Calma



Espai ecològic per a cendres envoltat de 
plantes aromàtiques i boscanes. L’urna és 
específica per a aquest servei.

Sepultura horitzontal exclusiva per a 
cendres amb capacitat de fins a 4 urnes, 
segons la mida.

Disponible a: CC Roques Blanques.

Disponible a: CC Roques Blanques.

SEPULTURES
PER A CENDRES

Camí del 
Bosc

Columbari
Terra



Sepultura vertical exclusiva per a cendres 
amb capacitat de fins a 4 urnes, segons la 
mida.

Sepultura vertical exclusiva per a cendres 
amb capacitat per a 1 urna. Se situa en 
espais interiors dels cementiris.

Columbari
Paret

Columbari
Capella

Disponible a: CC Roques Blanques, CM Sant Cugat del Vallès; 
CM El Prat de Llobregat; CM Sant Just Desvern; CM Castellar del 
Vallès; CM Sant Vicenç dels Horts; CM Cervelló; CM Viladecans; 
CM Corbera de Llobregat; CM Les Pruelles de Sitges; CM Sant 
Sebastià de Sitges; CP Sant Pere de Ribes; CM Vilanova i la 
Geltrú; CM Ripoll.
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Disponible a: CM Sant Just Desvern.
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DESTINS ESPECIALS
PER A CENDRES

Font
del Repòs

Disponible a: CC Roques Blanques.

L’urna i les cendres es dilueixen 
gràcies a l’acció de l’aigua (urna 
específica per a aquest servei).

Jardí
del Repòs

Disponible a: CC Roques Blanques; CM Viladecans.

Espai respectuós amb el medi 
ambient per escampar cendres 
amb aigua.

Jardí de les
Roselles i de
les Papallones

Disponible a: CM Les Pruelles de Sitges.

Espai per enterrar 1 urna 
biodegradable al peu d’una 
rosella o papallona de porcellana.



Espai
Perinatal

Cendres
al mar

Disponible a: CM Castellar del Vallès; CM Sant Cugat del Vallès; 
CM Sant Just Desvern; CM Sant Vicenç dels Horts; CM Ripoll; CC 
Roques Blanques;  CP Sant Pere de Ribes.

Disponible a: CM Sant Just Desvern

Disponible als ports de: Barcelona, Roses, Torredembarra i 
Sant Andreu de Llavaneres.

Espai memorial dedicat a 

les pèrdues gestacionals, 

neonatals i perinatals.

Servei i cerimònia per dipositar al 
mar les cendres contingudes en una 
urna biodegradable.
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SEPULTURES
TRADICIONALS
Una altra opció és inhumar les cendres en sepultures 
tradicionals, com ara un panteó, una tomba o un nínxol.



Panteó

Tomba

Nínxol

Disponible a: CC Roques Blanques; CM Sant Just Desvern; CM 
Castellar del Vallès; CM Sant Sebastià de Sitges; CM Viladecans; 
CM Vilanova i la Geltrú; CM Ripoll; CM Les Pruelles de Sitges; CM 
Sant Cugat del Vallès; CM Cervelló; CP Sant Pere de Ribes.

Disponible a: CC Roques Blanques; CM Castellar del Vallès; CM 
Viladecans; CM Sant Just Desvern; CM Sant Cugat del Vallès; CM 
Cervelló.

Disponible a: CC Roques Blanques; CM Sant Cugat del Vallès; 
CM El Prat de Llobregat; CM Sant Just Desvern; CM Castellar del 
Vallès; CM Sant Vicenç dels Horts; CM Cervelló; CM Viladecans; CM 
Corbera de Llobregat; CM Les Pruelles de Sitges; CM Sant Sebastià 
de Sitges; CP Sant Pere de Ribes; CM Vilanova i la Geltrú; CM Ripoll.

Sepultura horitzontal aïllada de tipus 
familiar amb 3 o 6 departaments.

Sepultura horitzontal de tipus familiar amb 
2 o 3 departaments segons el cementiri.

Sepultura vertical d’un departament.
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900 230 238
info@altima-sfi.com - www.altima-sfi.com

@AltimaSF@AltimaSF /Altima-SF

A ÀLTIMA
T’OFERIM UN SERVEI
GRATUÏT D’AJUDA AL DOL

Els sistemes gratuïts de què disposem a Àltima per al 
suport emocional i psicològic després d’una defunció són:

1. Assistència telefònica les 24 hores del dia. Si 
necessites que t’escoltin i t’aconsellin, qualsevol 
dia i a l’hora que vulguis tens a la teva disposició un 
especialista en dol al telèfon 900 533 264.

2. Grups de suport. Des d’Àltima organitzem grups 
de suport guiats per psicòlegs, en què et podràs 
expressar i aprendràs a gestionar les emocions.

Col·laborem amb 4 entitats especialitzades en el dol: SIPS, 
Fundación Salud y Persona, AVES i Plataforma duelo.


