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Celler de Cava a Sant Sadurní d’Anoia

Es planteja com a projecte final de carrera el disseny d’unes caves a la comarca de 
l’Alt Penedès, concretament al terme municipal de Sant Sadurní d’Anoia.

Sant Sadurní té els seus orígens en l’antiga parròquia de Sant Sadurní de Subirats, 
citada documentalment vers l’any 1080. Formà part de la baronia del castell termenat 
de Subirats, a mans de famílies nobiliàries, fins que l’any 1493 fou incorporada a la 
corona. 

Durant segles, Sant Sadurní de Subirats fou més que un conjunt de cases, a 
banda i banda del secular camí ral de Barcelona a Tarragona. Gràcies a la seva 
millor situació geogràfica va tenir un desenvolupament més ràpid que la resta de 
parròquies que formaven la Universitat de Subirats (Sant Pau d’Ordal, Sant Pere de 
Subirats, Sant Pere de Lavern i Sant Sadurní de Subirats) fins a aconseguir la seva 
independència com a municipi l’any 1764. Llavors va adoptar el nom actual, pel riu 
que travessa el terme municipal. 

La història de Sant Sadurní va tenir un tomb decisiu a final del segle XIX. Amb una 
agricultura fortament orientada a la viticultura, a partir de 1872 s’hi van començar 
a elaborar les primeres ampolles de cava. El 1887 va patir fortament la plaga de la 
fil•loxera, però hi va saber reaccionar amb força i es va convertir en un dels llocs 
capdavanters en la lluita contra la plaga. Superada la crisi, a partir de començament 
de segle l’elaboració del cava es va consolidar com a indústria i des d’aleshores ha 
estat l’element bàsic de l’economia local. 

El projecte s’encara amb el màxim de realisme possible, prenent com a bases la 
normativa real del municipi, i definint el programa funcional de l’edifici conjuntament 
amb un enòleg, qui ajudarà a definir una estructura òptima a l’hora de organitzar 
cada fase del procés de producció del cava.

L’emplaçament escollit és a la zona de Can Petit, una parcel•la de 212.633m2 
ubicada a les afores de Sant Sadurní. Aquesta esta subdividida en 3 parts, la més 
gran de les quals limita pel nord amb la carretera BV-2243, per l’oest amb el riu 
Anoia i per est i sud amb les altres dues subparcel•les catalogades de Terreny 
Agrícola.

Tot i que tota la parcel•la està catalogada de sòl no urbanitzable la normativa 
admet la construcció de granges i cellers sempre i quan la parcel•la compleixi certs 
requisits.

L’accés actual al terreny es realitza per un camí propi que transcorre per l’interior 
del bosc i que condueix fins a la cota gairebé més alta del terreny. Aquest accés 
actual forma part d’una xarxa de rutes i itineraris extesos al llarg del territori català.

El terreny presenta certa pendent tot i que al seu punt més alt es força pla, no obstant 
a mesura que ens allunyem del punt d’accés la topografia s’accentua fins arribar 
a un penya segat que marca el límit del terreny. Les parcel•les de conreu compten 
sempre amb un marge de separació amb la resta de camps i amb les masses 
boscoses on es pot maniobrar amb la maquinària utilitzada per al tractament de la 
terra.
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