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2.1.3. PRP2020/617   Moció d'ERC i CUP-ALL, de suport a la construcció d'un tanatori 
públic al nord de la ciutat de Girona.- Exp. núm. 2020/944.     
 
 
“La gestió de la mort i els serveis que comporta ha sigut un debat molt present els últims anys 
a la nostra vila i al país. Durant molt de temps aquest tema havia sigut un tabú però les 
critiques de les famílies de les persones mortes pels preus abusius i l'opacitat dels costos i del 
servei han aixecat una onada de reivindicacions perquè aquest servei no sigui tractat com una 
simple mercaderia. I és que és ben sabut que totes les persones naixem i morim; i mentre que 
quan comencem la vida tenim serveis públics i de qualitat per garantir els parts gratuïts, quan la 
deixem hem de passar per l'embut de les multinacionals de la mort i pagar unes quantitats de 
diners fora del sentit comú. 
Aquesta realitat s'ha vist accentuada els últims mesos amb la pandèmia del Covid-19. Més de 
10.000 persones a Catalunya, més de 600 a comarques Gironines han mort a causa del virus. 
Els ajuntaments com el de Girona han arrencat un Compromís de Mémora per aquests dies 
perquè oferís els serveis més bàsics per uns 2000 euros aproximadament. Tanmateix, sabem 
que no sempre l'empresa posa aquest preu de sortida quan els usuaris hi contacten i que, 
sovint, aprofitant els moments complicats de la mort i més enmig d'una pandèmia, aquest no és 
el preu que acaben assumint les famílies, més preocupades per altres qüestions. 
Cal recordar que ara fa quatre anys més de 1000 gironines i gironins van signar una iniciativa 
popular perquè l'Ajuntament de Girona liderés un procés de municipalització del servei funerari 
que se sumés a la gestió directa que ja fa dels cementiris. Llavors, aquesta proposta va quedar 
rebutjada per l'equip de govern i els grups municipals conservadors del plenari. Tanmateix, la 
petició de canvis i de millores continua essent allà i l'hem pogut copsar aquestes setmanes. 
Des dels preus a la manca de transparència a l'aforament de l'espai que, com bé sabem, queda 
petit en moltíssimes ocasions. 
En aquest sentit, entenem que Girona ha d'exercir el seu lideratge a la comarca i que un servei 
essencial com és la gestió de la mort ha de tenir una vessant pública per garantir el millor 
servei possible a un preu digne i amb uns criteris que superin els interessos del mercat. El 
Covid ens ha demostrat més que mai que aquest és un tema que no tenim solucionat, ni pel 
que fa a la ciutat ni a la comarca, que hem de recordar que és una de les que té menys 
tanatoris per habitant de la demarcació. 
A més a més, ja fa temps que els grups municipals del ple de Girona comparteixen que és hora 
de bastir una ciutat a partir de l'àrea urbana, compartint necessitats i projectant des de les 
institucions projectes que sumin i millorin la qualitat de vida de les famílies gironines i dels 
municipis veïns. Posar en pràctica l'acció de mancomunar serveis com, per història, ja hem 
vingut fent amb municipis com Sarrià de Ter i Salt i tirar endavant una infraestructura com 
aquesta seria una gran notícia per la ciutat. Les dades, com ha demostrat el cas de Terrassa, 
demostren que és una aposta de futur. 
S’acorda: 
Primer.- Que Girona lideri l'impuls, conjuntament amb els municipis veïns que ho desitgin, d’un 
tanatori públic al nord de la ciutat que permeti tenir accés a un servei públic dels serveis 
funeraris en el seu conjunt”. 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors d’ERC, de la CUP-AxLL i del 
regidor del PSCxLL i abstenció dels regidors de JUNTSxLL).  
 
 
 


