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Sant Sadurní d'Anoia

SANT SADURNÍ D'ANOIA
 Sant Sadurní d’Anoia,amb una població d'aproximadament 12.000 habitants, està situada a la comarca de l’Alt
Penedès, terra de vinyes i de cava. Aquest municipi llinda amb els termes municipals de Piera i Sant Lorenç d'Hortons
al nord, Gelida a l'est, Subirats al sud est, i Torrelavit a l'oest, tots provincia de Barcelona.
Les vies i mitjans de comunicació més utilitzats són els següents:
 -Autopista AP-7, sortida 27 direcció Barcelona (45 Km) i Tarragona (60 Km).
 -Carretera C-243 de Vilafranca a Martorell.
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ANÀLISI
Topografic.
 Sant Sadurní d’Anoia es troba sota una lleugera pendent, a la part més alta de la qual es situa el solar del projecte.

Equipaments i zones verdes:
 Es pot apreciar clarament, que els nous equipaments es situen a la periferia en pastilles noves (noves ordenacions)
mentre que al centre en trobem puntualment algun d'ells. En quant a espais verds tenim el mateix cas.

Ordenació urbana i vies principals
 A Sant Sadurní d’Anoia podem trobar tres tipologies de grà urbà: La part del casc antic (al Sud) amb una ordenació
irregular propia d'un creixement orgànic. La segona part, l'eixample típic del segle xx, amb majors altures i
profunditats d'edificació . Aquesta segona zona es veu delimitada per la rambla de la Generalitat fins el carrer Alacant,
on comença la tercera part de les noves urbanitzacions. El solar de la biblioteca es troba en aquesta ultima zona,
concretament en l'amplia pastilla d'equipaments de la zona més al nord.
Dintre la zona urbana trobem les vies principals, que creuen de nord-sud i est-oest. Per altra banda, una mena de
circunvalació que envolta la vila. Les vies principals d'accés a la vila son la A-7 i la C 243


