
 

HISTÒRIA DE LA TITULARITAT DEL COL·LEGI 
SANT JOSEP DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

 
L'any 1905 cinc Germans de l'Ordre Gabrielista s’instal·len a Sant Sadurní en uns locals 
cedits per l'empresa Codorniu (actualment ocupats per la Biblioteca municipal). 
Passada la guerra civil, l'any 1940, es veu la necessitat d'ampliar les instal·lacions i es 
construeix un nou col·legi (actual edifici d'Ed. Infantil, menjadors i cuines) just al 
davant de les dependències antigues (c/Sant Pere). Per a la construcció d'aquest edifici 
es crea la societat Fomento de Cultura Popular S.A., que en serà el propietari, amb 
aportacions dels pares i d'algunes empreses de la vila.  
 
Arribat l'any 1967, es veu de nou la necessitat d'ampliar les instal·lacions i es crea un 
nou col·legi (actual edifici d'Ed. Primària, ESO, Batxillerat) al c/Germans Sant Gabriel, 2. 
Per aquesta nova construcció es crea la Cooperativa d'Ensenyament i Promoció Social 
(S.C.C.L.) de la qual tots els pares se'n fan socis fent unes aportacions concretes. La 
cooperativa és propietària del nou edifici i l'Ordre Gabrielista continua tenint la 
titularitat de la docència.  
 
L'any 1979, els pocs germans de St. Gabriel que resten a Sant Sadurní decideixen anar-
se'n. Aleshores, la Cooperativa assumeix la Titularitat de tots els ensenyaments, 
continuant amb la mateixa línia educativa existent. El Col·legi continua essent un 
centre confessional.  
 
L'any 1991, es veu la necessitat de transformar l'antiga cooperativa amb una fundació i 
es crea la Fundació de Cultura i Promoció Social, que passa a ésser propietària dels 
edificis i titular de la docència, essent les seves finalitats fonamentals la 
confessionalitat dels ensenyaments i l'arrelament a Catalunya i a la comarca.  
 
La Fundació es regeix per un Patronat integrat pels antics membres i presidents del 
Consell Rector de la Cooperativa i antics socis i administradors del "Fomento de 
Cultura Popular, S.A.". La composició actual és la següent:  
 
PRESIDENT: Josep Ferrer i Sala.  
SOTSPRESIDENT: Manuel Raventós i Negra.  
SECRETARI: José Mª Font Estruch.  
VOCALS: Montserrat Amat Raventós, Assumpta Casanovas Casanovas, Pere Creixell 
Pascual, Josep French Castells, Pere Graupera Ràfols, Miquel Lluch Pons, Josep Ma. 
Olivella Rosell, Sadurní Oliver Sardà, Sadurní Suriol Masana, Melcior Vendrell Amat i 
Antonio Olivé Martí.  
 

Aquests 14 membres treballen per comissions i els assumptes del "dia a dia" són regits 

per un Consell de Direcció integrat per membres del Patronat i Pares col·laboradors, 

que presideix el Sr. Antonio Olivé Martí. 


