INFORME SÍNTESI DE LES PROPOSTES RECOLLIDES DEL WEB
Consulta sobre els usos de Can Guineu
Novembre de 2021

Impulsat per:

Amb el suport tècnic de:

Introducció
Un cop passada la fase d’informació, en què es va fer difusió del procés per diversos
mitjans i es va realitzar una sessió informativa presencial i telemàtica (es pot trobar la
gravació al web del procés), es va iniciar la fase de recollida de propostes.
El 14 d’octubre a les 20.00h es va donar per finalitzada la sessió informativa sobre Can
Guineu, on es van detallar els seus límits i les seves oportunitats tant urbanístiques com
patrimonials. També es va informar del seu estat actual i de les qüestions que calia
abordar amb major urgència. Emmarcant-ho tot, es va presentar el procés de participació
i consulta que l’Ajuntament de Sant Sadurní ha impulsat per escoltar les preferències
ciutadanes en quant als possibles usos per Can Guineu.
A partir d’aquest moment, i fins el dia 30 de novembre, tothom qui ha volgut, ha pogut
aportar les seves idees i propostes d’usos per l’edifici a la plataforma de participació de
Sant Sadurní https://participa.santsadurni.cat/. Per facilitar la presentació de propostes,
s’ha convidat a tota la ciutadania a fer arribar les seves propostes a través de la
plataforma, però també s’han pogut enviar per correu electrònic o bé presentar a
l’Oficina de Participació Ciutadana. Les propostes entrades presencialment o per correu
electrònic han estat publicades a la plataforma per part de l’equip dinamitzador, per tal
que sigui accessibles i conegudes per tota la ciutadania.
Una altra via a través de la qual la ciutadania ha pogut presentar les seves propostes és a
través de les visites guiades que es van dur a terme a l’edifici de Can Guineu. L’informe
amb els resultats d’aquestes visites també ha estat publicat a la plataforma web on s’ha
pogut trobar tota la informació del procés.
En l’informe que es presenta, es recullen totes les propostes entrades per aquestes vies
(web, correu electrònic i presencial). A dia d’avui s’han entrat 11 propostes pel web i 1
per correu electrònic.
L’informe estructura les propostes recollides d’acord amb el tipus d’ús que plantegen. Si
una proposta esmenta dos usos diferents, es contempla en els dos apartats
corresponents remarcant en cursiva la part que té a veure amb el tema de l’apartat. S’hi
afegeixen, a més, algunes consideracions generals que s’han fet arribar per part de
ciutadans/es.
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CRITERIS I CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE ELS USOS:
 Valorar els diferents tipus d’ús, cost aproximat i sostenibilitat (Rafael Jariod):

o L'ajuntament el podria vendre a un particular, empresa o persona física, que
li dones un ús X (habitatge, negoci, etc.) respectant la normativa vigent.
Aquest particular no gastaria mes de 600.000 euros en deixar-lo en
perfectes condicions.
o Ordenar els serveis municipals i trobar cabuda en aquest espai. En aquest
cas el pressupost pujaria a 2,5 milions d'euros.
o Alberg municipal (En aquest cas tindrien feina un minin de 4 persones per el
manteniment) Cost de uns 2,5 milions.
o Escoles diverses (Musica, arts i oficis, cinema). Per que resultes sostenible els
estudis tindrien que ser superiors, adjunts a universitats o similars, i a un
cost similar a les matricules de l'ESCAC de Terrassa, uns 8000 euros any
alumne) El cost seria de uns 3 milions però seria sostenible.
o Mix alberg i escoles. Podria ser sostenible.
o Museu de la vida al segle XIX i recuperar mobiliari, biblioteca, etc. i deixar un
parell de sales per exposicions. El cost de les obres podria ser de uns 3
milions i no seria sostenible.
o Arreglar-ho per que no caigui i esperar temps millors. 100.000 euros de cost,
no mes..

PROPOSTES D’USOS CULTURALS
Centre aglutinador d’activitats culturals diverses
 LA CASA DE LA CULTURA (Oriol Oliver): Una sala d’exposició , un petit Teatre que

falta. Una sala de cinema perquè els nostres joves no hagin de marxar fora per
divertir-se. Una sala per els joves Emprenedors
 CENTRE ARTÍSTIC I DE CULTURA (Aida Pallàs): Estaria bé que Can Guineu fos un

referent artístic i cultural on tot el poble pugués gaudir d'espais diversos com:
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o Sales expositives (pintura, fotografia, disseny...). Es podria aprofitar també
per fer concerts al pati, obres de teatre, recitals de poesia, veure pel.lícules a
la fresca... entre altres espectacles.
o Aules on s'hi imparteixin classes relacionades amb la fotografia, pintura,
música, teatre, dansa, audiovisuals, poesia, disseny (disseny relacionat amb
la comunicació o disseny per confeccionar roba), ceràmica, circ (acrobàcies
amb teles, entre altres) dirigit tant per a joves com a adults. Hi ha llocs que,
per exemple, fan formació teòrico-pràctica i després tenen un període de
pràctiques en empreses, per ajudar a les persones que es troben sense feina
a tenir l'oportunitat d'incorporar-se al mercat laboral (normalment ho he vist
dirigit a persones entre 18-30 anys, per incloure pràctiques dins de la
Garantia Juvenil). Crec que seria una bona opció per aprendre un ofici i, així,
qui ho necessiti pugui formar-se per tenir més possibilitats de trobar feina.
o Es podria fer convenis amb escoles artístiques i/o universitats (com algunes
activitats que es van fer amb Elisava) per fomentar la creativitat i mostrar els
projectes que s'hi fan en aquests centres.
o Es podria destinar una sala per a laboratori fotogràfic, per poder revelar els
carrets de fotografia en blanc i negre i on impartir classes de fotografia
analògica i/o un petit plató fotogràfic que es pugui llogar per hores. Hi ha
centres cívics que ho tenen i, tant una cosa com l'altra, ho lloguen per hores.
o Hi ha llocs on fan concursos de pintura ràpida, fotografia de carrer durant un
dia, entre altres. Es podria fer alguna cosa de l'estil i després exposar els
resultats a Can Guineu.
o Les associacions de Sant Sadurní també podrien formar part de Can Guineu.
Segur que n'hi ha moltes d'artístiques (o no) que els podria ser útil com a
punt de reunió per assajar, crear (com la colla gegantera per exemple, on hi
podrien tenir els gegants exposats), fer assemblees, etc.
 CASA DE LES ARTS I LA CULTURA (Marc Solé, Sansakultura): Sansakultura som una

associació formada per persones en l'àmbit individual i col·lectiu que participen i
gaudeixen de les arts i la cultura. Per aquest motiu i veient la mancança a la nostra
vila d'estructures que afavoreixin l'aprenentatge, creació i exposició d'accions
culturals diverses, i davant l'oportunitat de poder formular una proposta d'usos
de Can Guineu, ens hem vist requerits a impulsar aquest projecte. El projecte neix
amb la finalitat de reivindicar les arts i la cultura com un bé essencial per al poble de
Sant Sadurní d'Anoia. Creiem fermament en una societat vinculada amb la seva
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cultura i arrelada a la seva terra, per això pensem que Can Guineu, un edifici
Patrimoni històric i emocional de la nostra vida, és ideal per ser l’ÀGORA cultural del
nostre poble. La proposta combina diversos usos cultuals i es troba àmpliament
desenvolupada en el següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1Cg4SKsCtRFYH3c4kVOwYiW5rW9yTQXE3/view?us
p=drivesdk. Els usos que contempla, de forma resumida, són els següents:
o Escola municipal de música
o Tallers per diferents disciplines artístiques
o Galeries d’exposició
o Espais adaptats a les diverses associacions i entitats
o Espai polivalent per a la creació
o Sala d’actes o petit auditori
o Àgora exterior
 L'ESCOLA DE MÚSICA, UN EQUIPAMENT CULTURAL I GASTRONÒMIC (Albert Caire):

Aquest edifici té moltes possibilitats. En primer lloc ha de ser un equipament del
poble i pel poble, però entenc que ha de ser viable econòmicament i que cal dotar-li
d'algun impuls que pugui reportar recursos econòmics i fer-lo sostenible. En primer
lloc, i en la línia de la proposta de Sanskultura, Can Guineu hauria de ser la seu de
l'escola de música i alhora un equipament cultural, punt de trobada d'artistes locals,
galeria d'art i sala de concerts (el celler i/o al pati). Alhora vaig entreveure
possibilitats de posar-hi un establiment de restauració (restaurant format "bistrot")
que agermani l'activitat cultural amb la gastronomia i la cultura del vi/cava. Això el
faria atractiu per visitants.
 CENTRE D’ARTS DEL PENEDÈS (Ramón Pascual). Sant Sadurní compta amb molta

gent dins l’àmbit de les arts, però necessita un lloc per a reforçar l’art. No disposem
de teatre. N’existeixen dos i cap d’ells està habilitat per a representar espectacles o
funcions i els espais interiors deixen molt a desitjar des d’un punt de vista artístic i
teatral. Sobretot perquè l’ús dels espais coberts públics no se sol centrar en l’art,
excepte en contades ocasions. El CAP pretén ser el següent (parlo d’ell com si ja
existís, doncs sempre és millor pensar que el que s’anhela és possible):
o Un espai d’exposició permanent d’art plàstica de Sant Sadurní d’Anoia i dels
voltants
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o Un espai d’assaig i residència de grups artístics: teatrals, de performance i
creació multidisciplinar on poder reunir les noves tendències artístiques de
Sant Sadurní com a referent de tot el Penedès artístic.
o Un espai de mostra d’espectacles: disposa d’un pati adequat per a
representacions a l’aire lliure però ben recollides i a més crear una sala
coberta a mode de teatre.
En definitiva, un centre de creació artística que sigui referent de la zona
 CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN + CASA DE LES ARTS I LA CULTURA (Marc

Querol): Subscric la proposta de Sansakultura i, si la mida de l'espai ho permet, hi
inclouria el Casal Municipal de la Gent Gran. L'espai promouria l'intercanvi
generacional ja que la creativitat i innovació dels artistes i les entitats que hi
assajarien s'ajuntaria amb l'experiència i punt de vista dels més grans del municipi. A
més, aquests disposarien d'un espai molt més cèntric i envoltat d'altres
equipaments que no pas l'actual. D'aquesta manera els joves, artistes i alumnes de
l'Escola de Música gaudirien d'un indret adequat en tecnologia i espai on crear i
assajar i la gent gran seguiria gaudint dels serveis actuals però guanyant espai i
podent sociabilitzar més i millor.
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 VIU CAN GUINEU VIU (Josep Culí, ERC Sant Sadurní): El nostre projecte pretén

integrar a Can Guineu diferents espais i equipaments rellevants del nostre municipi,
amb l’objectiu de perseguir la transversalitat i una participació extensiva i
col·laborativa de la ciutadania. Aplegar en un mateix lloc cultura, art i participació
ciutadana; per joves i per grans, des d’una òptica pragmàtica i fugint d’equipaments
que puguin acabar en desús. Per això, posem l’accent en les necessitats comunes,
definint un espai que interpel·li a cadascun dels sadurninencs i sadurninenques, on
anar a passar una bona estona, relacionar-se, compartir, ensenyar i aprendre.
Així doncs, proposem incorporar els següents espais a Can Guineu:
o Espai social, de formació i de trobada per a la gent gran, per afavorir la plena
integració social de les persones grans i promoure la seva participació activa.
o Espai social de formació i de trobada pels i les joves.
o Casal d’Entitats: espai d’associacionisme i integració de la cultura i les
tradicions de la vila.
o Sales polivalents per a la creació cultural de diferents disciplines artístiques.
o Sales polivalents per a reunions, espais de formació i trobada a disposició de
les entitats del poble.
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o Sales d’exposicions i mostra d’expressions artístiques.
o Bar-cafè a l’interior de Can Guineu (galliner) i obert a tots els públics, que
esdevingui punt de trobada i connector de la resta d’espais.
o Ubicar les instal·lacions de Ràdio Sant Sadurní.
o Ubicar el cos tècnic de les Regidories de Cultura, Joventut i Cooperació, motor
de la vida social i cultural a Sant Sadurní.
Aquest escenari ens permet millorar i fer créixer la vida cultural a Sant Sadurní.
D’entrada, i com ja hem dit, fomenta la relació intergeneracional, així com la
dinamització social, cultural i comercial del centre de la vila. Ara bé, des d’un punt
de vista més pràctic aquesta proposta també ens ofereix dos beneficis clars: la
possibilitat de definir un horari que ampliï el que molts serveis tenen ara i la
proximitat amb la Casa dels Avis.

Centre vinculat a la música
 AUDITORI, ESCOLA DE MÚSICA I/O ALGUNA COSA PEL JOVENT (Monserrat Duran):

Un auditori estaria bé, que no hi ha res. L'escola de música també estaria bé. I una
sala on poguessin anar els adolescents a xerrar, jugar jocs de taula, escoltar
música...
 AUDITORI + ESCOLA DE MUSICA + ESPAI GRAN PER A FER ESPECTACLES A COBERT

(Anna Asensio): Per a tota la població i associacions del poble.
 AUDITORI, ESCOLA DE MÚSICA...(Montserrat Flix): Equipaments pel poble; Escola de

música; Auditori; Sales polivalents per trobades, reunions, exposicions..

PROPOSTES D’USOS VINCULATS AL TURISME
 BALNEARI I/O GRAN HOTEL O RESTAURANT AMB ESTRELLES MICHELIN (Elvira

Marigo): s'hauria de fer un balneari o un gran hotel amb tractaments de sanitat i
benestar. o un restaurant d'estrelles Michelin tipus Roca o Ruscalleda

Centre presentació de la Vila (cava, gastronomia i cultura)
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 DINAMITZACIÓ DE LA VILA (Sussana Mérida, PSC). L’agrupació local del PSC

considerem que l’ús principal de la casa pairal de Can Guineu ha de respondre a
l’objectiu de dinamització del municipi.
Fa pocs dies s’ha portat a terme una nova presentació museogràfica per al Cava
Centre, amb la mateixa intenció que en el seu dia es va fer l’anterior compra i
rehabilitació de la Fassina de Can Guineu, i es va apostar per un projecte museístic
al CIC Fassina: ser un reclam per a què els visitants de les caves, moltes de les quals
estan situades a l’exterior del municipi, passegessin també pels carrers de les
nostres viles, generant un impacte econòmic en el comerç i la restauració locals,
que revertís en la dinamització de Sant Sadurní d’Anoia.
La Casa Pairal de Can Guineu ha de formar part d’aquest continu amb el Cava
Centre, que permeti un major impacte i reclam dels visitants, i que augmenti la
dinamització de la vila.
En l’actualitat, l’aparició de noves propostes de degustació que encertadament
algunes caves fan en les seves instal·lacions situades als afores del municipi,
incrementa la possibilitat d’allunyar els visitants del centre de la vila, amb el perill
que els esforços que s’han realitzat fins al moment no aconsegueixin l’objectiu
definit.
La casa pairal de Can Guineu, formant part d’un continu amb el Cava Centre, ha de
potenciar la dinamització que Sant Sadurní necessita més que mai, davant de
l’impacte de la pandèmia.
La casa pairal de Can Guineu ha de ser un espai de presentació de la vila:
o En allò que li és propi i en allò que està ben posicionat: VINYA, VI, CAVA i
RESTAURACIÓ. Aquí també encabim altres activitats, com la XOCOLATA,
PASTISSERIA i la XARCUTERIA. Això permetria tenir un punt de referència en
el centre de la vila on poder conèixer i degustar aquests productes d’una
forma àmplia, variada i canviant.
o L’ARTESANIA (pintura, escultura, ceràmica, puntes de coixí, etc.) també pot
estar representada de forma contínua, alhora que alguns espais de la casa
podrien esdevenir un espai fix d’exposició d’art itinerant, que alliberi altres
equipaments d’aquest ús, i també un espai d’exposició d’arts escèniques de
petit format (música i dansa).
o També poden estar presents activitats “adjuntes” al cava: DISSENY i
MÀRQUETING, IMPRESSIÓ (etiquetatge), CARTONATGE I PAQUETERIA, etc.
en forma d’espai expositiu o coworking.

Document elaborat per

contacta@eidos.social

8

FINANÇAMENT: Aquest plantejament permet considerar la possibilitat de ser
ben assumit per les administracions - les autonòmiques i les de l’estat - en les
seves responsabilitats en el camp econòmic: ministeris i conselleries
d’Agricultura, indústria, promoció econòmica, turisme, cultura, etc.
Seria coherent pensar que el sector del VI i del CAVA, el de la RESTAURACIÓ, el
relacionat amb el TURISME, sector del comerç, etc., és a dir, la base econòmica
del municipi i de la comarca, estaria disposat a invertir esforços, com a mínim,
per a garantir el manteniment de les activitats desenvolupades en aquesta part
de l’edifici, i en el seu manteniment.
 CAVA-CULTURA (Xavier Jarque). El projecte que presentem té diferents aspectes.

Per un costat molt mostrar els possible usos de Can Guineu coherentment amb els
usos dels altres espais culturals i de promoció turística i econòmica de la vila.
Aquestes usos han de ser compatibles amb les limitacions d'un espai que cal
presrvar pel seu alt valor històric, arquitecnònic i ornamentístic. També, vol buscar
les sinèrgies entre les tres peces de l'espai de Can Guineu: l'Era, la Casa i la Fassina.
Es proposen usos amb una alta transversalitat: des d'espais d'oci, restauració i
promoció del cava i dels productes propis del Penedès, fins a zones culturals,
musicals, o de tallers.
o L'Era, la Casa i la Fassina de Can Guineu com a eix vertebrador del centre de
Sant Sadurní i la seva promoció turística, cultural i econòmica. Punt de
benvinguda a la vila i lloc emblemàtic del Penedès.
o Urbanitzem l’entorn d’aquest eix vertebrador connectant l’Era amb el pati
exterior de Can Guineu, remodelant el mur d’obra per transformar-lo amb
un atractiva tanca de ferro forjat que permeti les vistes cap el pati, i
enllaçant els paviments entre l’Era, Can Guineu i la Fassina.
o Ordenem l‘oferta de les cases culturals del poble: Ateneu (Teatre), Centre
(Auditori), Índex (Escola de Música) i Casal 1 d'octubre com espai funcional
de l'ajuntament i les entitats i associacions del poble.
o Can Guineu com a casa de cultura popular: Exposició permanent dels
elements de la Fil·loxera, els diables, balls, puntaires i totes les activitats
culturals pròpies de la vila.
USOS DE LA PLANTA BAIXA: EL PATÍ DE CAN GUINEU, PLANTA BAIXA I ESPAIS
ANNEXOS (GALLINER).
o Obertura i integració d'aquests espais i estances. Usos destinats al gaudi dels
vilatans (eix obert que comunica l'Era amb el Cava-Centre. Connexió del
Carrer Sant Antoni i Carrer Hospital), i la promoció turística i econòmica.
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o Oficines de l'ajuntament relacionades amb la promoció turística, cultural i
econòmica del municipi.
o Sala experiència Fil·loxera (recreació sala llar de foc original de la història
secreta dels set savis en el combat contra la Fil·loxera).
o Restauració, gastro-cava, botiga de productes d’artesania i gastronomia del
Cava.
o Pati exterior i claustre conformaran els espais musicals de dinamització
sensorial i lúdica dels visitants
USOS DE LA PRIMERA PLANTA (inclou les estances nobles de la casa amb una
protecció especial pel seu valor patrimonial).
o Sala d'exposicions, adequació per taller d'arts i la promoció de pintors,
escultors, escriptors, fotògrafs, dissenyadors i artistes locals.
o Sala oficis del Cava amb èmfasi amb temes lligats al Penedès, al cava i la seva
cultura vitivinícola.
o Sala Biblioteca de referència internacional sobre el cava, i la tradició
vitivinícola del Penedès.
o La Torre de Can Guineu com a punt de visita de "l'Sky-line" de la vila
USOS DEL SOTERRANI I DE L’EIX CASA-FASSINA DE CAN GUINEU
o Connexió subterrània de la Casa de Can Guineu i el Cava Centre.
o Exposicions itinerants, tallers i activitats culturals.
o Exposició permanent dels elements de la Festa de la Fil·loxera i de les
entitats de les Fires i Festes. (Casal Popular).

PROPOSTES D’USOS VINCULATS AL CAVA
(Les dues propostes anteriors recullen també una part important d’usos vinculats al
cava que no reproduïm per la seva extensió)
 USOS DE PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DEL CAVA (Anònim): Sant Sadurní d’Anoia

necessita un reclam important per tornar a brillar i Can Guineu, ara mateix un
llençol en blanc, ens ofereix la possibilitat de fer-ho. El que ha fet que el nostre
poble sigui conegut arreu del Món és el Cava, i ha sigut gràcies a les persones que
han dedicat la seva vida recorrent-lo amb una ampolla a la seva maleta.
Aquesta proposta té la finalitat de cobrir vàries necessitats que ara mateix hi ha al
nostre territori, amb diferents propostes, buscant l’objectiu de tornar a posar Sant
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Sadurní d’Anoia en el centre del món dels vins escumosos.
Tot l’edifici hauria de ser destinat a usos de promoció i divulgació del Cava, doncs la
família que el va construir va ser una de les propulsores de l’activitat vitivinícola de
la nostra Vila, i seria una manera de retre homenatge a totes les famílies que
treballen cada dia continuant el seu llegat.
Claustre i pati:
o Espai per a banquets i celebracions
Objectiu: augmentar la oferta d’espais singulars i atractius en el nostre
territori.
L’espai hauria d’oferir la possibilitat d’oficiar-hi matrimonis civils, i celebrarhi banquets i recepcions, tant de l’àmbit públic com privat. El claustre es
podria cobrir amb una gran claraboia que permetria gaudir de més metres
per a encabir-hi més persones. Un gran poble necessita grans espais.
La gestió d’aquest espai seria privada i s’adjudicaria per concurs.
Aquesta activitat suposaria una font d’ingressos per tal de finançar els costos
de manteniment de l’edifici i finançar la resta d’activitats que s’hi duran a
terme.
o Espai per a esdeveniments professionals
Objectiu: dotar a les empreses i associacions d’elaboradors de vins
escumosos i Cava d’un espai per a poder realitzar esdeveniments
professionals.
Aquest espai podria complementar La Fassina quan aquest espai queda
petit, amb la finalitat d’albergar esdeveniments com podrien ser jornades
professionals, tallers, xerrades, entorn el Cava com pot ser Cavatast, Most
Festival, Congrés del Cava, i els que puguin anar sortint. Tenir un gran espai
convida a imaginar grans idees.
Primera planta
o Museu de la publicitat dels vins escumosos
Actualment no existeix enlloc del món un museu dedicat a la publicitat del
món vinícola.
Objectiu: reclamar públic final i professional interessat pel món de la
publicitat en el món del vi.
D’una banda el museu comptaria amb una exposició permanent on s’hi faria
un recorregut al llarg de la història de la publicitat dels vins escumosos,
comptant amb material gràfic i audiovisual posant èmfasi en el Cava.
De l’altra hi hauria una exposició temporal on es convidaria a publicistes,
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estudis de disseny, fotògrafs, pintors, i altres actors dels quals s’ha utilitzat la
seva obra amb finalitats publicitàries, a exposar el seu treball. També s’hi
convidarien a exposar fons d’altres museus i d’empreses privades d’arreu del
món que volguessin participar-hi.
I d’aquesta idea se’n pot despendre una altra en forma de premis:
Premi a la creativitat publicitària vitivinícola.
o Espai polivalent
Objectiu: facilitar a les empreses de la vila un espai per a dur a terme
activitats que per la dimensió o característiques de les seves instal·lacions no
poden realitzar-les. Tindrà caràcter esporàdic i funcionarà amb reserva
prèvia.
Les activitats poden ser des de reunions amb clients, presentacions de
producte, formacions, etc.
Aquesta sala estarà equipada amb un office, projector per a presentacions,
taules i cadires.
L’ús d’aquest espai serà gratuït i caldrà reserva prèvia.
o Seu de les patronals, associacions, entitats de promoció i divulgació del Cava
Objectiu: centralitzar les seus de les activitats promocionals del Cava en un
sol espai.
Si tots els actors de promoció estan centralitzats en un espai hi guanyarem
tots, doncs es podrien compartir espais i esforços per poder alliberar diners i
temps per a dur a terme més accions.

PROPOSTES D’USOS LÚDICS I GASTRONÒMICS
 BALNEARI I/O GRAN HOTEL O RESTAURANT AMB ESTRELLES MICHELIN (Elvira

Marigo): s'hauria de fer un balneari o un gran hotel amb tractaments de sanitat i
benestar. O un restaurant d'estrelles michelin tipus roca o Ruscalleda
 L'ESCOLA DE MÚSICA, UN EQUIPAMENT CULTURAL I GASTRONÒMIC (Albert Caire):

Aquest edifici té moltes possibilitats. En primer lloc ha de ser un equipament del
poble i pel poble, però entenc que ha de ser viable econòmicament i que cal dotar-li
d'algun impuls que pugui reportar recursos econòmics i fer-lo sostenible. En primer
lloc, i en la línia de la proposta de Sanskultura, Can Guineu hauria de ser la seu de
l'escola de música i alhora un equipament cultural, punt de trobada d'artistes locals,
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galeria d'art i sala de concerts (el celler i/o al pati). Alhora vaig entreveure
possibilitats de posar-hi un establiment de restauració (restaurant format "bistrot")
que agermani l'activitat cultural amb la gastronomia i la cultura del vi/cava. Això el
faria atractiu per visitants.

PROPOSTES D’USOS SOCIALS
 PENSIÓ PER PERSONES GRANS SOLES (Jordi Martí Pané): Crec que per la seva situació

i dimensions, es podria destinar a fer una pensió per gent gran que viu sola, com
una casa per la gent gran, amb una cuina, menjador i bugaderia comunitari, amb
biblioteca, sala de recreació (televisió, jocs, teatre), infermeria etc.
Cec que properament ens trobarem amb un nombre molt elevat de persones
jubilades i soles a casa, i aquí podrien tenir un servei per poder viure amb més
seguretat i control que a casa seva.
Tot i que pel cost que pot suposar la rehabilitació de cal Guineu, crec que seria més
profitós fer un bloc de pisos, però tipo pensió, amb dret a una habitació i el serveis
adequats.
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 CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN + CASA DE LES ARTS I LA CULTURA (Marc

Querol): Subscric la proposta de Sansakultura i, si la mida de l'espai ho permet, hi
inclouria el Casal Municipal de la Gent Gran. L'espai promouria l'intercanvi
generacional ja que la creativitat i innovació dels artistes i les entitats que hi
assajarien s'ajuntaria amb l'experiència i punt de vista dels més grans del municipi. A
més, aquests disposarien d'un espai molt més cèntric i envoltat d'altres
equipaments que no pas l'actual. D'aquesta manera els joves, artistes i alumnes de
l'Escola de Música gaudirien d'un indret adequat en tecnologia i espai on crear i
assajar i la gent gran seguiria gaudint dels serveis actuals però guanyant espai i
podent sociabilitzar més i millor.

 AUDITORI, ESCOLA DE MÚSICA I/O ALGUNA COSA PEL JOVENT (Monserrat Duran):

Un auditori estaria bé, que no hi ha res. L'escola de música també estaria bé. I una
sala on poguessin anar els adolescents a xerrar, jugar jocs de taula, escoltar
música...
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 LA CASA DE LA CULTURA (Oriol Oliver): Una sala d’exposició , un petit Teatre que

falta. Una sala de cinema perquè els nostres joves no hagin de marxar fora per
divertir-se. Una sala per els joves Emprenedors
 VIU CAN GUINEU VIU (Josep Culí, ERC Sant Sadurní): El nostre projecte pretén

integrar a Can Guineu diferents espais i equipaments rellevants del nostre municipi,
amb l’objectiu de perseguir la transversalitat i una participació extensiva i
col·laborativa de la ciutadania.
Aplegar en un mateix lloc cultura, art i participació ciutadana; per joves i per grans,
des d’una òptica pragmàtica i fugint d’equipaments que puguin acabar en desús. Per
això, posem l’accent en les necessitats comunes, definint un espai que interpel·li a
cadascun dels sadurninencs i sadurninenques, on anar a passar una bona estona,
relacionar-se, compartir, ensenyar i aprendre.
Així doncs, proposem incorporar els següents espais a Can Guineu:
o Espai social, de formació i de trobada per a la gent gran, per afavorir la plena
integració social de les persones grans i promoure la seva participació activa.
o Espai social de formació i de trobada pels i les joves.
o Casal d’Entitats: espai d’associacionisme i integració de la cultura i les
14

tradicions de la vila.
o Sales polivalents per a la creació cultural de diferents disciplines artístiques.
o Sales polivalents per a reunions, espais de formació i trobada a disposició de
les entitats del poble.
o Sales d’exposicions i mostra d’expressions artístiques.
o Bar-cafè a l’interior de Can Guineu (galliner) i obert a tots els públics, que
esdevingui punt de trobada i connector de la resta d’espais.
o Ubicar les instal·lacions de Ràdio Sant Sadurní.
o Ubicar el cos tècnic de les Regidories de Cultura, Joventut i Cooperació, motor
de la vida social i cultural a Sant Sadurní.
Aquest escenari ens permet millorar i fer créixer la vida cultural a Sant Sadurní.
D’entrada, i com ja hem dit, fomenta la relació intergeneracional, així com la
dinamització social, cultural i comercial del centre de la vila.
Ara bé, des d’un punt de vista més pràctic aquesta proposta també ens ofereix dos
beneficis clars: la possibilitat de definir un horari que ampliï el que molts serveis
tenen ara i la proximitat amb la Casa dels Avis.
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