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BIBLIOTECA ACTUAL

NOU EMPLAÇAMENT

Context urbà i social

Sant Sadurní d’Anoia està situat al nord-est de la comarca de l’Alt Penedès, a la província 
de Barcelona i té una dimensió de 22 Km2.  És el principal productor de cava de l’estat, 
un motor que l’ha fet conèixer com la capital del cava, ja que el municipi produeix el 
90% de les ampolles que s’elaboren a Espanya. 

És  un  municipi  amb  una  infl uència  considerable  sobre  les poblacions  del  voltant,  
tant  per  raons  laborals com per motius comercials o escolars. A Sant Sadurní hi fan vida 
diària habitual residents dels municipis de l’entorn com Subirats, Piera, Gelida, Torrela-
vit, Sant Pere de Riudebitlles  i Sant Quintí de Mediona.   

La població disposa actualment d’una biblioteca municipal que ha quedat petita per 
a cobrir les necessitats dels ciutadans. Podríem  considerar  que  la  biblioteca  compta  
amb  un  fons,  uns  serveis  i  unes  activitats adequades a la població de Sant Sadurní, 
però l’espai és signifi cativament insufi cient per tal  de  dur-les  a  terme. El  fet  que  l’edifi ci  
actual  no  tingui  possibilitats  de  creixement  ni ampliació,  fa  necessari el seu  trasllat 
a un nou equipament  d’acord  als  estàndards  i  les necessitats de la ciutadania.

El nou emplaçament s’ubica uns 500 metres al nord de l’actual biblioteca. En un eixam-
ple residencial de baixa densitat i amb una gran presència d’equipaments públics que 
generen un fl ux constant de potencials usuaris. Fet que facilitarà la integració de la bi-
blioteca en la vida urbana del municipi.   

El  programa  funcional  de  la  biblioteca  preveu  les  necessitats  futures  del municipi  i  
es realitza pensant ja en un municipi de 18.000 habitants, sostre de població previst per 
l’actual Pla General d’Ordenació Urbana Municipal.

Les noves biblioteques han d’estar adaptades a les necessitats de la comunitat que han 
de servir. Han d’ésser espais atractius, acollidors i fl exibles, que responguin  a  necessi-
tats  canviants  d’un  públic  heterogeni.  Han  de  refl ectir  una  nova concepció de la bi-
blioteca com a referent cultural del territori i alhora han de respondre a  uns  estàndards  
comuns  de  lectura  pública.

Biblioteca Ramón Bosch de Noya i Arxiu Municipal
Sector la Triola, Carrer de Gelida, Sant Sadurní d’Anoia , Barcelona, Espanya

Àrea d’infl uència: Sant Sadurní d’Anoia i municipis de l’entorn

Població:  12.346 habitants

Densitat: 649,60 hab/km² 
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