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L'empresa Remsa continua sumant 

esforços amb el projecte Emma per 

a la investigació del càncer de 

mama a les Terres de l'Ebre. 

Després d'haver cedit al projecte 

l’esponsorització del Club Bàsquet 

Cantaires Femení, Remsa ha fet una 

contribució econòmica per valor de 

10.000 euros destinats a la compra 

de material informàtic i de laboratori. 

Amb aquesta última col·laboració, 

Remsa referma la seva implicació 

amb el projecte Emma, el qual 

lidera un equip d'investigadors de 

l'Hospital de Tortosa Verge de la 

Cinta. A banda d’aquesta important 

aportació econòmica, Remsa s’ha 

marcat l’objectiu de seguir col·labo-

rant amb el projecte Emma i, en 

aquest sentit, pròximament anun-

ciarà noves accions per continuar 

donant suport a la investigació 

contra el càncer de mama. 

El director general de Remsa Memo-

rial, Fernando Muiño, ha destacat 

que la implicació de l’empresa amb 

iniciatives solidàries com el projecte 

Emma “és una responsabilitat però 

també és un orgull”. “Pel nostre 

arrelament, Remsa sempre estarà al 

costat d’aquelles iniciatives locals 

que vulguin contribuir a la millora de 

la qualitat de vida de les persones i a 

retenir talent al territori”, ha dit Muiño.

La donació de Remsa servirà per 

comprar un equip informàtic com-

plet, dos monitors per processar les 

anàlisis, dos servidors per emmagat-

zemar les dades i les imatges 

digitals, així com material fungible de 

laboratori per tincions immunohisto-

químiques, entre d'altre material per 

a la investigació.

Remsa fa una donació de 10.000 euros en material informàtic i de 
laboratori per al projecte Emma, d’investigació en càncer de mama

Aquesta col·laboració de Remsa amb el projecte d’investigació del càncer de 
mama es suma a l’esponsorització del Bàsquet Cantaires 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Remsa cedeix la imatge del seu patrocini del Bàsquet Cantaires 
Femení al projecte Emma, per a la investigació en el càncer de mama 
a les Terres de l’Ebre

El logotip de la flamenca del projecte Emma acompanyarà Les Cantaires de 
bàsquet en els seus partits i entrenaments

La implicació de Remsa en projec-

tes d’arreu del territori es fa palesa 

amb els seus patrocinis a iniciatives 

i projectes socials i culturals. I, en el 

marc de la seva acció solidària, 

Remsa ha escollit el projecte Emma, 

per la investigació en càncer de 

mama, perquè sigui el logo d’aquest 

projecte el que llueixi en el seu lloc, 

com a entitat patrocinadora del 

Remsa cedeix la imatge del seu patrocini del Bàsquet Cantaires 
Femení al projecte Emma, per a la investigació en el càncer de mama 
a les Terres de l’Ebre

El logotip de la flamenca del projecte Emma acompanyarà Les Cantaires de 
bàsquet en els seus partits i entrenaments

Bàsquet Cantaires Tortosa. 

Remsa, amb aquesta iniciativa, vol 

donar un important impuls al projec-

te Emma, posant la imatge més 

coneguda del projecte en diferents 

espais d’on entrenen i juguen els 

seus partits de bàsquet l’equip 

femení del Cantaires. També es 

modificarà el nom de l’equip, el qual 

passarà a anomenar-se oficialment 

Els equipaments funeraris de Remsa 

incorporen ja nous elements de 

seguretat i desinfecció i el servei de 

neteja s'ha reforçat amb més perso-

nal i torns de treball.

Així, les instal·lacions de Remsa ja 

disposen de nous dispensadors de 

gel hidroalcohòlic i s'han afegit noves 

indicacions que recorden als usuaris 

quines són les mesures d'higiene i de 

distanciament social a seguir. 

Tanmateix, l'empresa ha reforçat el 

seu personal que es dedica a desin-

fectar i netejar les instal·lacions. 

S'han afegit nous treballadors i 

també s'han ampliat els torns i la 

freqüència del servei de neteja.

“Projecte Emma Bàsquet Cantaires 

Femení”. ‘Donar aquesta visibilitat al 

projecte ajudarà, sens dubte, a què 

moltes més persones coneguin el 

projecte i vulguin sumar-s’hi. 

Aquesta és la nostra aportació: fer 

més visible un projecte tan impor-

tant i necessari com és la investiga-

ció en càncer de mama; un projecte 

que s’està desenvolupant a les 

Terres de l’Ebre i que tindrà una 

transcendència molt més enllà del 

nostre territori.’ 

El president del Club Bàsquet 

Cantaires, Joan Reverté, ha volgut 

agrair la implicació de Remsa en 

aquest i altres projectes de l’entitat. 

També ha remarcat que “per nosal-

tres és tot un orgull poder portar el 

nom del Projecte Emma.”

Remsa segueix reforçant les mesures de seguretat i prevenció 
davant la Covid-19
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Remsa ha ampliat la seva flota de 

vehicles propis amb la compra d’un 

cotxe tot terreny. L’adquisició 

d’aquest nou vehicle de tracció a les 

quatre rodes (4x4) permetrà a l’em-

presa seguir prestant els seus 

serveis amb normalitat quan les 

condicions de mobilitat siguin més 

complicades que l’habitual i en 

aquells casos que un altre tipus de 

vehicle no pugui garantir arribar a la 

seva destinació. 

El nou vehicle 4x4 permetrà arribar a 

les seves destinacions en situacions 

Remsa amplia la seva flota de vehicles amb l’adquisició d’un nou 4x4
El nou vehicle permetrà a l’empresa seguir donant el seus serveis en 
circumstàncies adverses

El tanatori d’Alcanar disposarà d’un nou oratori aconfessional per 
atendre tot tipus de cerimònies
Remsa ha executat una important 

ampliació de les instal·lacions del 

tanatori d’Alcanar. L’empresa ha fet 

diferents obres de millora davant la 

creixent demanda de la població. 

L’actuació més destacada és la 

construcció d’un nou oratori acon-

fessional perquè usuaris de totes les 

creences puguin celebrar les seves 

cerimònies. Amb aquest nou equipa-

ment, l’empresa continua apostant 

per integrar i mostrar respecte a 

totes les famílies usuàries d’aquestes 

instal·lacions, com ja ha fet en altres 

tanatoris que són de la seva gestió. 

de climatologia adversa, com ara 

durant les nevades viscudes recent-

ment a les Terres de l’Ebre. També 

facilitarà arribar a determinades 

localitzacions que només són acces-

sibles per camins rurals. 
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TANATORI D’ALCANAR

C/ Caragola s/n - 43530

TANATORI DE L’ALDEA

C/ Mossén Monfort, s/n - 43896

TANATORI DE L’AMPOLLA

C/ del Cementiri, s/n - 43895 

Pl. Batlle Pi Joan, 11 bxs. B - 43860 

TANATORI D’AMPOSTA

Ctra. T-344 KM 1.8 - 43870 

TANATORI DEL DELTA

DELTEBRE

C/ Girona, s/n - 43580 

C/Llibertat, 8 - 43519

TANATORI DE LA PLANA 

SANTA BÀRBARA   

C/ Victòria, 80 - 43570

TANATORI DE S. CARLES DE LA RÀPITA   

C/ Doctor Cartañá, 4 - 43540 

TANATORI DE TORTOSA

C/ Comerç, s/n - 43500 

TANATORI DE JESÚS-TORTOSA

Av. Santa Maria Rosa Moles, 6 - 43590 

TANATORI DE BENICARLÓ

C/ Isaac Albéniz, 3 - 12580  

TANATORI DE VINARÒS

C/ LLibertat, 49 - 12500 

Tel. 902 160 438

Remsa ha consolidat el servei de 

manteniment de cementiris que 

ofereix als municipis de les Terres 

de l'Ebre i es posiciona com l'opció 

més eficient i professional de gestió 

d'aquests equipaments pels Ajunta-

ments. Actualment, l'empresa de 

serveis funeraris gestiona els 

cementiris municipals d'Amposta, 

l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume i 

recentment de l'Aldea. L'objectiu de 

Remsa és oferir un servei integral als 

Ajuntaments, que els permeti oferir 

un servei de qualitat als ciutadans 

sense haver de suportar les càrre-

gues que sovint comporta el manteni-

ment d'aquests equipaments.

L'avalada experiència de Remsa en 

el sector funerari permet oferir una 

gestió que va més enllà dels serveis 

propis d'un cementeri, com ara les 

inhumacions, la neteja o la jardineria. 

També ofereix la rehabilitació, 

restauració i construcció de sepultu-

res i altres elements singulars; la 

gestió mediambiental dels residus o 

la gestió dels tràmits administratius 

per a l'adquisició de sepultures.

Remsa reforça l'as-
sistència psicològica 
durant la pandèmia

L'empresa de serveis funeraris ha 

reforçat des del març del 2020 l'assis-

tència psicològica per l'impacte de la 

COVID-19 per a tots aquells usuaris 

que ho han necessitat. El servei s'està 

prestant de forma telemàtica, indivi-

dual o mitjançant els grups de dol.

El psicòleg de Remsa, Pere Clotet, ha 

remarcat "la importància d'estar 

oferint aquest servei, encara que sigui 

mitjançant les noves tecnologies, per 

donar suport a famílies i persones que 

han viscut moments molt difícils 

durant els darrers mesos. S'ha de tenir 

en compte que l'actual situació ha 

canviat la forma d'acomiadar-mos 

dels nostres éssers estimats. En molts 

casos sense poder fer el procés de dol 

tal com voldrien, d'aquí la importància 

del servei d'assistència psicològica 

gratuïta que estem oferint des de 

Remsa" ha conclòs Clotet.

Remsa consolida el servei de gestió dels 
cementeris municipals del territori
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