
Benvolgut senyor / Benvolguda senyora,
Amb mo� u del proper 1 de novembre de 2022, dia de Tots Sants, volem compar� r 
amb vostè aquesta informació que pensem que pot ser del seu interès.

Horaris de visita
• Del 24 d’octubre a l’1 de novembre, de 9:00 a 18:00 h.
• Les nostres ofi cines romandran obertes de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h, 

i els dies 29 i 30 d’octubre i 1 de novembre, de 9:00 a 14:00 h.

Actes
• L’1 de novembre, a les 16:30 h, es farà una pregària al cemen� ri amb 

acompanyament musical.

Serveis (no dub�  a contactar-nos per sol·licitar-los)
• Embelliment de sepultures.
• Domiciliació de rebuts, per a la qual cosa ens ha de donar el seu número de 

compte (IBAN).
• Canvis de � tularitat, domicili i contacte.

Sepultures disponibles
• Disposem de columbaris capella, tombes i panteons.
• Comptem amb serveis de cendres a l’espai perinatal.
• També fem làpides i complements.

Compromís amb el medi ambient
• Recomanem les ofrenes fl orals naturals i evitar l’ús de gerros on l’aigua pugui 

estancar-se.
• Faci les seves ges� ons a través de la nostra web per reduir l’ús de paper en les 

comunicacions.

Millora con� nua, any rere any
• Aquest any hem fet millores generals de manteniment i de jardineria.

La seva opinió és el que més ens importa
Adjunt a aquesta carta trobarà un qües� onari de sa� sfacció. L’animem a escanejar 
el codi QR per respondre’l. Ara bé, si ho prefereix, també té l’opció de respondre’l 
directament sobre el mateix qües� onari i enviar-lo per correu postal (no necessita 
segell) o lliurar-lo a les nostres ofi cines.

Estem a la seva disposició pel que necessi� .

Informació de protecció de dades:
Responsable: El responsable del tractament de les seves dades personals és GIC DE NOMBER, SL. Finalitat: L’execució d’un contracte, l’enviament d’informació i la promoció comercial de productes, serveis i 
ac� vitats del seu interès basada en el seu consen� ment. Des� nataris: Aquestes dades no se cediran a tercers excepte en cas d’obligació legal. Drets: Vostè té dret a accedir, rec� fi car i suprimir les seves dades 
d’acord amb la informació addicional i detallada que pot trobar a h� p://www.gicdenomber.es/es/poli� ca-de-privacidad.
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Ben cordialment,


