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Què es un cementiri? 

Un cementiri és el lloc on reposen els cadàvers 
dels morts. Depenent de la cultura del lloc, els 

cossos es poden deixar en un sarcòfag o 
simplement es poden envoltar en tela o greix 

animal. Després poden ser enterrats sota terra o 
posats en algun tipus de sepultura. 

La paraula cementiri ve del grec koimetérion, que significa dormitori, ja que 
segons la creença cristiana, al cementiri s'hi anava a dormir fins al moment de 

la resurrecció.  

Usualment, els cementiris són comunitaris, és a dir, en un lloc hi ha un tomba 
de molts membres d'una comunitat, sense per això ser tombes col·lectives, car 

cada difunt té el seu propi espai determinat, i per decisió familiar poden 
enterrar un altre familiar al mateix lloc. 

Als cementiris cristians se'ls anomena camps sants.  

Aquí teniu una pàgina amb molta informació sobre els diferents cementiris que 

hi ha pel món. http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.html 

La majoria dels cementiris es destinen a cadàvers humans, però també hi han 
els cementiris d'animals per enterrar les 

mascotes mortes. 

Per norma els Cristians i Jueus s’enterren dins 

una taüt però als musulmans no. Els 
musulmans enterren els seus difunts mirant 

cap a La Meca, despullats, amb la mà esquerra 
sobre el pit i la dreta sobre l’esquerra, amb el 

cap de costat i embolicats amb tres llençols 
típics, el kafan, perfumats amb encens. 

No totes les cultures enterren els seus mort. Els Hinduistes i els Budistes 
cremen els seus morts. La pràctica de cremar els morts, també la podem trobar 

en la nostra cultura ja que hi ha gent que decideix que vol ser cremat un cop és 
mort. Aquí a Occident quan ets cremat un cop mort, els 

senyors del crematori tornen el teu cos als familiars en forma 
de cendres dins una urna. A l’Àsia es cremen els mort en pires 

funeràries i les cendres són llençades al riu. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A0ver
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mort
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B2fag
http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.html
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cementiri_d%27animals&action=edit&redlink=1
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Encara hi ha més formes de ser 

enterrats com els indis d’Amèrica 
que posaven els seus morts en unes 

plataformes altes, però clar, això no 
és enterrar, oi? 

En algunes parts del Tibet 
l’enterrament el fan una mica 

diferent, com que no tenen llenya 
per cremar als morts i el terra és 

massa dur perquè està molt fred, tenen uns temples especials on hi ha milers 
de voltors i deixen que els rapinyaires es mengin al cadàver. Això sí que és 

sostenible! Però, clar, això tampoc és enterrar. 

De cementiris hi ha de totes menes. Cada part del Món construeixen els 
cementiris segons els mitjans que tinguin. Un cementiri de l’Àfrica no és igual 

que un cementiri de Oceania. 

Com t’imagines un cementiri de l’Àfrica on hi ha molt desert? Un cementiri 

d’Europa? Un cementiri d’Oceania? Un cementiri de Sud Amèrica ? Fes un dibuix 
de cada un d’ells. 
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Per què enterrem els morts? 

Perquè és una tradició. 

Perquè al carrer faria nosa. 2 3 

Perquè podria portar malalties. 1 1 

Per tenir un lloc on recordar-los. 

Perquè no es podreixi. 

Perquè fan pudor. 2 2 

Perquè a sota terra hi ha animals que es mengen el cos. 

Perquè seria lleig veure cadàvers pel carrer. 

Per la religió. 

Perquè no ocupin tant espai. 

Per respecte. 3 3 

Per fer-li un homenatge. 1 

 

SEMPRE S'HA ENTERRAT ELS MORTS ???? 

 

El grup del Joan, Oriol i David diu: No, perquè en temps de 

la prehistòria no enterraven al seus morts. Que hi havia 

altres cultures com la Grega que els cremaven. 

El grup de la Paula, la Kessia, l'Esther i en Eric diu: No, 

perquè hi ha cultures que els cremen. 

El grup de la Maria, la Lucia, la Núria i en Sebas diu: No, 

perquè també es poden cremar. 

 

 


