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La pèrdua d’un animal de companyia, 
suposa un canvi important en la relació 
emocional i afectiva envers un ésser 
estimat. Aquest canvi engega un pro-
cés de dol que es viu de forma molt 
diferent en cada cas. Els psicòlegs es-
pecialistes en el dol no fixen uns termi-
nis per superar-ne les diverses etapes, 
però si remarquen molt la importància 
de dotar-nos d’eines i recursos per ca-
nalitzar les emocions, i que aquestes 
no quedin estancades.

L’experiència ens diu que convertir el 
sentiment de dolor i de buit inicial en 
un record agradable i positiu no només 
és possible, sinó que és un procés ab-
solutament natural. Aquesta transfor-
mació passa per drenar i conduir les 
emocions de la manera en què cadas-
cú se senti més còmode i tranquil amb 
si mateix. No es tracta de forçar situa-
cions, però tampoc de tenir complexes 
pel fet de tractar-se d’una mascota, ja 
que les emocions no discriminen co-
lors, pell, pèl o plomes.

Conscients d’aquesta realitat, des 
d’Eterna intentem oferir un ampli ven-
tall d’eines i recursos per treballar el 
dol i facilitar la transició del sentiment 
de dolor i pèrdua cap a un record bo-
nic i agradable.



Incineració col·lectiva

La incineració es realitza de forma conjunta amb 
altres animals. Aquesta opció no permet la recu-
peració de cendres.
Podeu consultar els productes i serveis de la col-
lecció PLANET. 

El servei

Els centres veterinaris estan preparats per condici-
onar el cos de l’animal i conservar-lo fins a la seva 
incineració. Se li ofereix al propietari de la mascota 
la possibilitat d’escollir si desitja una incineració col-
lectiva o individual, així com si vol algun altre servei. 
En tots els casos, si ho desitja, se li farà arribar un do-
cument certificant la incineració de la seva mascota.

Incineració individual

L’animal s’incinera sol en un crematori, de mane-
ra que es poden recuperar les cendres en l’urna 
que desitgeu. 

Incineració individual presencial

En aquest cas, es pot estar present en el mo-
ment de la incineració. Sol·licitant aquesta opció 
l’equip Eterna es posarà en contacte amb vosal-
tres per acordar la data i l’hora. 
Es poden recuperar les cendres un l’urna que 
desitgeu. 

La mida de l’urna es correspondrà al volum de cendres generat. 



Col·lecció SUN

La col·lecció SUN està composta per 4 urnes dife-
rents, úniques i especials.

CLASSIC

Cofre de fusta fosca amb una placa personalit-
zable i un segell de lacre.

La calidesa de sempre.

ISIS

Caixa de fusta natural amb placa personalitza-
ble i un recorregut de petjades. Biodegradable 
si es treuen les parts metàl·liques. 

Naturalitat amb elegància.

Biodegradable

La mida de l’urna es correspondrà al volum de cendres generat. 



FLOW

Cilindre de fusta de bedoll biodegradable. Ide-
ades per a la dispersió de les cendres. 

Tres models diferents (mar, bosc i cel) que 
t’evoquen i et transporten a records viscuts. 

LIFE

Kit per enterrar l’urna juntament amb les cen-
dres i un bulb que floreix en poques setmanes. 
La funda de fusta natural amb la imatge d’un 
bosc i la placa personalitzada, es poden guar-
dar de record. Disponibilitat en català i castellà. 

Fem créixer el record.

Biodegradable

Biodegradable

La mida de l’urna es correspondrà al volum de cendres generat. 



Col·lecció MOON

La col·lecció MOON destaca per la seva gamma 
d’urnes excepcionals. La qualitat dels materials i la 
diferència en les formes i els estils proporcionen un 
acompanyament especial en el moment del dol.

KUBIK 

Cub de fusta amb una foto personalitzada di-
ferent impresa a cada cara. Podreu enviar les 3 
fotos a eterna@eterna.cat. 

Per recordar en imatges moments inoblidables.  

VENUS

Cor de metall gravat amb una línia de petjades. 
Disponible en color gris i platejat. 

La seva forma ens aporta calidesa i suavitat 
amb elegància.

La mida de l’urna es correspondrà al volum de cendres generat. 



KEB 

Esfera de terra i substrats orgànics vegetals. 
Es pot enterrar amb llavors o plantes.

Complementem el cicle natural.

OCEAN

Esfera de sal que es dissol a l’aigua.

Ens proporciona un comiat vora el riu o el mar.

AURA

Cilindre de metall de color gris fosc amb petja-
des i una espelma. 

La flama, símbol d’espiritualitat, crea un espai 
de pau i tranquil·litat.

BASTET

Urna de metall en forma de gat de color blanc.

Un record en forma d’escultura.

TITUS

Urna de metall en forma d’ocell.

Una petita escultura pels més petits.

Biodegradable

Biodegradable

La mida de l’urna es correspondrà al volum de cendres generat. 



Col·lecció COMET

La col·lecció COMET brilla per si sola.

SHINE

Caixa de fusta amb llum que consta d’una pan-
talla amb una foto impresa personalitzada. Té 
regulador de la intensitat del llum i es connec-
ta a la xarxa. Podreu enviar la foto a eterna@
eterna.cat.

Un record ple de llum.



NUT

Joia d’acer inoxidable en forma de llàgrima i 
cadeneta d’acer.

Les llàgrimes es convertiran en record.

INFINITY

Joia d’acer inoxidable en forma d’infinit amb 
una cadeneta d’acer. També disponible en 
format braçalet i amb cordó negre.

Per un amor infinit.

Col·lecció STAR

La col·lecció STAR està composta 
per joies perquè el record de la 
mascota vagi sempre amb tu. 

PANDORA

Joia de plata de llei 925 amb dues petjades 
gravades i cadena de cordó negre. 

Petjades per portar al cor.

RING

Joia d’acer inoxidable en forma de cercle amb 
cadena de cordó negre. També disponible en 
format braçalet. 

El cercle de la vida.



JOIES D’ADN - Un record per sempre

Eterna by Orygen és una joia única amb l’ADN 
de la mascota, nascuda de la fusió de la ciència 
i l’art.

A partir d’una mostra biològica obtinguda d’un 
raspat bucal, s’aïlla l’ADN al laboratori concen-
trant-lo en forma de nebulosa. Posteriorment 
s’encapsula dins d’una pedra de quars polida,  
imitant el procés natural de conservació de l’am-
bra.

Aquesta joia es pot crear quan l’animal està viu 
o bé difunt. La joia és de plata amb un bany de 
rodi i la cadena de cautxú.

Disponibilitat: 

Tipus de joia:
- Collaret
- Braçalet
- Clauer
- Anell

Color:
- Cristal·lí
- Blau
- Groc

Col·lecció PLANET

La col·lecció PLANET està composta per produc-
tes i serveis destinats a qualsevol tipus d’incinera-
ció, col·lectiva o individual, perquè el record de la 
mascota vagi sempre amb tu.



CONTE INFANTIL, per als més petits

MEMORIALS, abraçades virtuals

La pèrdua d’una mascota és un tema especialment 
delicat quan hi ha nens/es que hi estaven fortament 
vinculats.

Els contes són una gran eina de treball infantil per 
tractar temes molt diversos, motiu pel qual des 
d’Eterna, oferim un conte didàctic per tal d’afrontar 
el dol. En aquest conte, els infants poden dibuixar, 
pintar, jugar i recordar la seva mascota.

Aquest conte compleix dos objectius. Primer ser 
una eina de treball útil per elaborar el dol infantil i 
els sentiments que l’acompanyen. A la vegada, tam-
bé compleix un segon objectiu, que és el de tenir un 
record bonic de la vida de la seva mascota.

A la web d’Eterna també us oferim la possibilitat 
de dedicar unes paraules de record al vostre animal 
de companyia, si ho desitgeu acompanyades d’una 
imatge.

Un cop realitzeu el me-
morial, el podreu compar-
tir fàcilment a les xarxes 
socials. Els vostres con-
tactes us faran arribar el 
condol en forma d’abra-
çada.

www.eterna.cat
- memorials - 

Podeu demanar 
el conte al vostre 
centre veterinari o 
a la web eterna.cat

Servei gratuït
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