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Introducció 
 
Des de mitjans del segle passat es va començar a considerar que l'entorn de Santiga i la seva església 

romànica, s. XI – XII, necessitaven d'una atenció especial si és que es volia preservar la seva 

integritat per a les generacions futures.  

Per altra part, les descobertes de documentació antiga i arqueològiques de la dècada dels setanta, 

sobre el passat de Santiga, ens van animar també a buscar solucions per aconseguir el nostre 

objectiu. 

El cas és que a finals del s. XX, la taulada de la nau lateral de l'ermita de Santa Maria l'Antiga es va 

enfonsar i per aquest motiu es va haver de tancar.   

Gràcies a la pressió de la gent, i d'algunes entitats del poble, entre elles l'Associació d'Amics de 

Santiga, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va començar els tràmits per iniciar el procés de 

rehabilitació de l'església (casa rectoral i les altres estances adossades al temple) que eram al cap i a 

la fi, el que desitjàvem la gran majoria de perpetuencs. 

L'any 2009 es va aprovar el Projecte bàsic i a finals de 2011 es van acabar les obres de rehabilitació 

de la 1a fase, centrades en l'església, que va ser reoberta al públic a principi de 2012.   

L'esforç d'institucions, empreses, associacions i particulars va ser determinant per aconseguir 

l'objectiu que s'havia planificat. 
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Rehabilitació i inauguració de l'església de Santa Maria 
l'Antiga 

 
 

 
Església de Santa Maria l'Antiga. 
 
 
 
 

 
Interior de l'església. 
 
 
 
 

 
Paret de migdia. 
 
 
 
 

 
Façana. 

 
Acte d'inauguració del temple. 
 
 
 
 

 
L'Alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Sra. Isabel 
Garcia Ripoll, el Bisbe de la diòcesi de Terrassa, Mon. 
Àngel Sáinz Meneses i el President d'Amics de Santiga, Sr. 
Jaume Vinyals Rovira. 
 

Acte a la plaça de Santiga. 
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Promotors i mecenes de la 1a fase de les obres de rehabilitació  

  
 

 

 

 

Patrocinadors i col·laboradors 

 
 

 

 
  

 

Associació d'Amics de Santiga 
Aranow Packaging Machinery, SL 

Barloworld Finanzauto, SA 
Bluestar Siliconas España, SA 

Brasserie Can Llobet 
Cal Rellotger 

Can Perico, SCP 
Carns Felros, SL 

Granja L'Heura, SL 
La Perpetuenca, SCCL 

M Quatre Arts Gràfiques 
Zambon, SAU 

 

 
Santiga a principi del s. XX (Arxiu Casañas – Sabadell) 

 

 

Associació d'Amics de Santiga 
Plaça de Santiga, 8 (Apartat de correus 11) 

08130 Santa Perpètua de Mogoda 
 

amics@santiga.cat 
www.santiga.cat  

 

mailto:amics@santiga.cat
http://www.santiga.cat/
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Festa de Santa Prisca – 22 de gener de 2012 
 
Un any més, l’Associació d’Amics de Santiga va celebrar la  festa de Santa Prisca, a Santiga, per a 
continuar amb la tradició. Enguany, es va aprofitar la proximitat de la inauguració de l’església –
prevista pel 3 de març- per a organitzar un acte conjunt entre el Centre de Recerques i Estudis 
Mogoda (CREM), i l’Associació d’Amics de Santiga, com ja s’havia fet en anys anteriors. 
 
A les 12 del matí, en la sala noble del Restaurant Castell de Santiga va tenir lloc el desenvolupament 
de l’acte que va consistir en: 
 
• Conferència a càrrec de l’arqueòloga i restauradora Sra. Llum Pocostales, en relació al 
descobriment, rescat, restauració i col·locació de les pintures, de l'any 1694, trobades a l’interior de 
l’església que ningú no havia vist mai i que feia més de tres-cents anys que estaven tapades. 
 

 
 
I a continuació: 
 

• Presentació de l’Ordit, l’anuari del Centre de Recerques i Estudis Mogoda 2011, que tracta sobre 
la rehabilitació de Santa Maria l’Antiga, les troballes arqueològiques que han posat al descobert una 
església preromànica del s. IX – X així com d’altres aspectes, en relació a la història del lloc, la 
recerca del patrocini que van fer possible les obres, així com altres temes d’interès comú. 
 
L’acte va ser presidit per les senyores Isabel Garcia Ripoll i Neus Garcia Ribàs, Alcaldessa i 
Regidora de Cultura respectivament de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, i dels 
presidents del Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) i Associació d’Amics de Santiga, 
senyors Pere Garcia Batalla i Jaume Vinyals Rovira, respectivament. 
 
Al final de l’acte es varen repartir els panets beneïts de Santa Prisca, a totes famílies assistents a la 
trobada. 
 
Organització: Associació d’Amics de Santiga 
Col·laboradors:  
•  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
•  Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) 
Assistents: més de 170 persones 
Cost econòmic per l’Associació: 116,85 €  
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Presentació de l’acte a càrrec del president de l’Associació, Jaume Vinyals 
Rovira, acompanyat d’esquerra a dreta, per la Sra. Neus Garcia Ribas, 
Regidora de Cultura i la Sra. Isabel Garcia Ripoll, Alcaldessa de l’Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda i el Sr. Pere Garcia Batalla, president del Centre 
de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). 

 
 

 
Cartell de la Jornada. 

 
 
 
 

 
Moment de la venda de l’Ordit. 
 

 
Fotografia de la sala del Castell de Santiga. 
 
 

 
Cove de panets beneïts. 

 
Fotografies 

Lluís Carreras Fabra i 
 Joan Soley Vila. 
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XXIX Festa de l’arbre i XXIII d’homenatge al poeta – 25 de març 
 
Aquest any ha estat una celebració molt emotiva, no només perquè es tornava a plantar l'arbre, sinó 
també per l’acte d’homenatge, ja que el poeta Josep Maria Rovira Artigues (1902 – 1989) d’arrels 
perpetuenques, va ser l’escollit d’enguany. Va ser un insigne poeta de bona part del s. XX que havia 
estat guardonat en molt llocs. L’any 1970, com a premi més important, va obtenir la Flor natural en 
els Jocs Florals de la Plaça de la Llana, de Barcelona. 
 
L’acte matinal a Santiga es va desenvolupar de la manera següent: 
 
10,0 h – Pregària a la Mare de Déu de l’Heura. 
10,3 h – Plantada d’un arbre (lledoner). 
12,3 h – Acte d’homenatge al poeta. 
 
L’acte d’homenatge va ser presentat pel president de l’Associació d’Amics de Santiga, Sr. Jaume 
Vinyals Rovira, i presidit per la Sra. Isabel Garcia Ripoll i la Sra. Neus Garcia Ribas, Alcaldessa i 
Regidora de Cultura respectivament de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.  
 
El Sr. Joan Soley Vila va llegir la glosa del poeta i unes quantes poesies de l’homenatjat van ser 
recitades pel Sr. Vicenç Gurrea Lapuente i un nét i un besnét del poeta, en Martí Bayés Rovira i 
Albert Miranda Bayés. La filla del poeta, la Sra. Maria Francisca Rovira, va agrair l’acte d’homenatge 
al seu pare amb un breu parlament ple de records i sentiments. La placa commemorativa de l’acte 
va ser creada per l’artista d’origen perpetuenc, Anna Clarena Tort. 
 
Organització: Associació d’Amics de Santiga 
Col·laboradors:  
•  Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
•  Escola Municipal de Música i Dansa. 
•  Coral de la Gent Gran del Casal del centre de Santa Perpètua. 
•  Grup del Ball de Gitanes. 
•  Grup de Teatre Tàndem. 
 
Assistents: prop de 200 persones. 
Cost econòmic per l’Associació: 487,32 €. 
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Plantada de l’arbre. 

 
 
 

 
Glosa del poeta. 

 
Família del poeta. 

 
Descoberta de la placa. 

 
 
 

 

 
La placa. 

 
L’Escola Municipal de Música i Dansa. 

 
 

Fotografies 

Joan Soley Vila 
Rosa Parés Garcia 
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XXIII Concurs de pintura ràpida Santiga  
23, 24 i 25 d'agost 

 
Un any més hem pogut comprovar com el Concurs de pintura ràpida de Santiga té nomenada, tot i 
que els participants hagin estat menys que l’any 2011. De tota manera cal posar de relleu la fidelitat 
dels grans pintors que ens visiten, ja que la gran majoria ja van participar en el primer concurs de 
l’any 1990. La junta valora aquest testimoni, a part altres no menys importants com la presència de 
pintors locals, perquè ens sembla indicar que el concurs segueix ben viu tot i que s’estan estudiant 
petits canvis en el format pels propers anys a fi d’adaptar la convocatòria als nous temps. 
.  

 
 
 

 

 
Recepció i admissió. 

 
 Pintant l’església. 

 
Els pintors dins de l’església. 

 

Pintors participants 2012 2011 Variació
Forans i locals.................................................................... 62 100 -38

Oli/aquarel·la forans......................................................... 48 84 -36

Oli/aquarel·la locals............................................... 14 16 -2

Total obres presentades.................................................. 108 82 26

Premis convocats...................................................... 16 13 3

Import dels premis (€).................................................. 7.500 6.850 650

Visitants a l'exposició............................................. 220 357 -137

Cost econòmic per l'Associació....................................3.183,76 3.217,02 -33,26
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Pintors dins del pati de la rectoria. 

 

 
Sala d’exposicions – Centre Cívic el Vapor. 

 

 
Quadre del pintor Joan Vila Arimany. 

Fotografies 

Jaume Vinyals Rovira
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XXI Concerts de Tardor 
28 d'octubre i 11 i 18 de novembre 

 
Un any més l’Associació ha organitzat el tradicional Concert de Tardor. Els dos primers concerts 
del 27 d’octubre i 11 de novembre han tingut lloc de bell nou dins del marc incomparable de 
l’església de Santa Maria l’Antiga (Santiga), i el del dia 18, el tercer del cicle, dins de la sala gran del 
Centre Cívic El Vapor. 
 
Com és prou sabut l’Associació ha procurat, des del primer moment, oferir actuacions de renom 
per tal de conèixer estils i conjunts, decantant-se des d’uns anys ençà, pels grups joves, encara 
estudiants, a fi de donar-los-hi l’oportunitat per a mostrar-se al país. 
 

 

 
Ministrers de la Ciutat – Formació que es dedica exclusivament a donar a conèixer, 
bàsicament, la música tradicional catalana històrica que es coneix com música per  
acompanyar l’àliga. 

 
Quintet DaCap – Format per joves estudiants de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. El seu repertori abraça tot tipus de música, des del classicisme fins el segle 
XXI. 

 
L’Escola Municipal de Música i Dansa, de Santa Perpètua de Mogoda, es va fundar 
l’any 1989. Des d’aleshores fins avui s’hi han format una bona colla de joves que han 
començat des de petits, essent més de cinc-cents, els estudiants que s’inscriuen cada curs a 
l’Escola. 

 
Els tres concerts d’enguany han tingut el seu acostumat i fidel públic, que ha arribat gairebé als cinc-
cents oients. Quant al cost econòmic, la quantitat final ha estat de 2.434,74 €.  
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Ministrers de la ciutat.  

 

 
Quintet DaCap.  

 

 
Escola Municipal de Música i Dansa.  

 

 
Coral Renaixença. 

 
 

Fotografies 

Departament de Premsa (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda). 
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Compte d'explotació i

balanç de situació 2012

Compte d'explotació

Ingressos 2012 Press 2012 Variació

721 Ingressos rebuts amb caràcter periòdic..................................................... 6.770,00 6.600,00 170,00

723 Ingressos de promocions i col·laboracions................................................. 1.200,00 1.265,00 -65,00

724 Subvencions oficials a les activitats................................................................ 3.000,00 3.000,00 0,00

725 Llegats traspassats a resultats (2013, 2014 i 2015)..........................................................................5.150,00 0,00 5.150,00

759 Altres ingressos: diversos, excepcionals, etc.......................................... 105,87 70,00 35,87

Total ingressos................................................................................................... 16.225,87 10.935,00 5.290,87

Despeses 2012 Press 2012 Variació

600 Consum de béns destinats a les activitats (1)..............................................................6.576,84 7.320,00 -743,16

622 Reparacions i conservació..............................................................................................71,97 100,00 -28,03

625 Primes d'assegurances.....................................................................................................318,45 325,00 -6,55

628 Subministraments (2)........................................................................................................3.210,95 910,00 2.300,95

656 Altres despeses: diversos, excepcionals, etc (3)........................................................2.400,05 2.080,00 320,05

662 Serveis bancaris: operació corrent........................................................................................................................252,00 200,00 52,00

Total despeses......................................................................................................................12.830,26 10.935,00 1.895,26

Resultat ...............................................Ingressos.....................................................................................16.225,87 10.935,00 5.290,87

Despeses.........................................................................................12.830,26 10.935,00 1.895,26

Marge d'explotació (2)......................................................................3.395,61 0,00 3.395,61

Marge d'explotació pressupost ordinari 2015.................................................... -904,39

Legalització Fons d'Art (2013, 2014 i 2015).................................................... 4.300,00

Marge de l'any............................................................................................... 3.395,61

Detall dels comptes de despesa més significatius (95% del total)

600 - Activitats (1) 2012 628 - Subministraments (2) 2012

Festa de Santa Prisca..............................................116,85 Utilitat Pública (expedient).......................................... 872,00

Festa de l'arbre i d'homenatge............................ 487,32 Impremta (sobres, cartes, etc)........................................ 716,00

Concurs de pintura.....................................................3.183,76 Campanya nous socis 1 + 1........................................ 565,04

Concerts de Tardor................................................2.434,74 Dinternet, dominis, housing, etc................................... 319,64

Inaguració de l'ermita....................................... 354,17 Notaria.................................................................... 332,68

Total................................................................. 6.576,84 Impressora i tinta.............................................................. 168,78

Santiga - despeses diverses)............................................. 125,12

656 - Altres despeses (3) 2012 Apartat de correus.......................................................... 56,90

Conveni rehabilitació Ajuntam....................... 2.000,00 Papareria..................................................................... 54,79

Compra de 20 Ordit's...........................................................300,00 Total.............................................................................. 3.210,95

Taxa rifa......................................................... 53,55

Altres................................................................ 46,50

Total................................................................. 2.400,05
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Memòria breu sobre els estats econòmics i financers 2012 

 
L'any 2012 ha estat un exercici amb certes variacions. Lo més important de tot plegat es resumeix a 
continuació: 
 
Increment del Fons d'Art 
Hem incorporat a l'actiu la quantitat de 5.150,00 € que es correspon als quadres patrocinats i pagats 
per l'Associació, durant els concursos de l'any 2010, 2011 i 2012.  
 
Aquest assentament comptable que és avalat per l'escriptura notarial del 12 de novembre de 2012 fa 
que, el Fons d'Art de l'Associació a final de l'exercici 2012 sigui de 30.907,29 €.  
 
Resultats 
 
Els resultats positius que es presenten en la quantia de 3.395,61 € es deuen al fet comentat en el 
punt anterior. Sense els 5.150,00 € (capítol d'ingressos), la pèrdua total del compte d'explotació 
hauria estat de 1.754,39 €.  
 
De tota manera cal esmentar que, de no haver existit la donació de 2.000,00 € que l'Associació ha 
fet a l'Ajuntament durant l'any, com a tercer i darrer termini del conveni signat entre les dues parts 
dos anys abans, per un total de 6.000,00 €, el compte d'explotació hauria mostrat resultat positiu.  
 
 

 
 
 
 
 

Balanç de situació (al 31 de desembre de 2012).

Actiu 2012 2011 Variació

234 Béns del patrimoni cultural................................................................................ 30.907,29 25.757,29 5.150,00

445 Altres deutors...............................................................................................................420,00 260,00 160,00

572 Efectius i altres líquids equivalents..........................................................................7.612,25 11.698,81 -4.086,56

Total actiu.................................................................................................................................38.939,54 37.716,10 1.223,44

Passiu 2012 2011 Variació

100 Fons social (Fons d'art + romanents)................................................................ 34.812,60 34.812,60 0,00

129 Resultats de l'exercici......................................................................................................3.395,61 0,00 3.395,61

400 Proveïdors..................................................................................................................................480,00 1.236,00 -756,00

475 Hisenda pública creditora................................................................................................251,33 437,85 -186,52

499 Provisions a curt termini..........................................................................................................0,00 1.229,65 -1.229,65

Total passiu...............................................................................................................................38.939,54 37.716,10 1.223,44

Altes i baixes de socis A 1r d'any Altes Baixes A final d'any

2010 207 46 7 246

2011 246 28 2 272

2012 272 20 5 287

Variació entre circulants 2012 2011 Variació

Altres deutors...........................................................................................................................................420,00 260,00 160,00

Efectiu i altres líquids equivalents..............................................................................................................7.612,25 11.698,81 -4.086,56

Actiu circulant...................................................................... 8.032,25 11.958,81 -3.926,56

Proveïdors..................................................................................................................................... 480,00 1.236,00 -756,00

Hisenda pública creditora (IRPF retingut)................................................................................................251,33 437,85 -186,52

Provisions a curt termini........................................................................................................... 0,00 1.229,65 -1.229,65

Passiu circulant............................................................... 731,33 2.903,50 -2.172,17

Total variació....................................................................... 7.300,92 9.055,31 -1.754,39
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Objectius en marxa: la 1a fase de les 
obres de rehabilitació, aconseguida  

 
 
1ª fase de les obres: 

 
L'any 2012 es recordarà per ser l'any de la inauguració de l'església de Santa Maria l'Antiga totalment 
rehabilitada. Tres anys abans, el 2009, es va aprovar el Projecte bàsic i a finals de 2011 es van acabar 
les obres de rehabilitació, centrades en l'església que va ser reoberta al públic a principi de 2012.   
 
L'esforç d'institucions, empreses, associacions i particulars va ser determinant per aconseguir 
l'objectiu que s'havia planificat (relació dels donants, pàg. 5).  
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L'Ordit, revista especialitzada 
 

 
 
L'Ordit és la publicació bianual del Cercle de 
Recerques i Estudis Mogoda (CREM), de Santa 
Perpètua de Mogoda, on els historiadors de 
l'entitat, que bàsicament es dediquen a l'estudi 
de documents de la nostra història, antiga i 
recent, hi escriuen tot allò que van descobrint.  
 
Arran, doncs, de l'acabament de les obres de la 
1ª fase a Santiga, a finals de desembre de 2011, 
la seva junta va considerar que calia deixar escrit 
no només allò que va envoltar l'inici i el 
desenvolupament de les obres dins de l'església, 
sinó també explicar i donar a conèixer tot allò 
altre, què es va descobrir en fer les 
corresponents excavacions. 
 
L'Associació d'Amics de Santiga, donant suport 
a la idea, hi va col·laborar en tots sentits.  
 
L'Ordit 4 /2011), és especialment atractiu no 
només pels relats dels professionals que van 
participar a l'obra i altres, sinó també per les 
fotografies que s'hi acompanyen.  
 
 
(la publicació de referència es va presentar a Santiga el dia 
22 de gener de 2012, tal com es pot llegir en les pàgines 6 i 
7 d'aquesta memòria). 

 

S U M A R I 
 

● Rehabilitació de l'edifici de culte de Santa 
Maria l'Antiga. 
 
● Evolució històrica i arqueològica de Santa 
Maria l'Antiga: de la vil·la romana a la parròquia 
medieval i moderna. 
 
● L'ornamentació de Santa Maria l'Antiga, un 
secret al descobert. 
 
● La restauració dels bancs, pedestal de la creu i 
reclinatori. 
 
● El patrocini empresarial, instrument de 
comunicació i exercici de responsabilitat social. 
El patrocini empresarial en la restauració de 
Santiga. 
 
● Recuperem Santiga, un projecte de gestió 
patrimonial. 
 
● Final de la 1a fase de la rehabilitació. Punt i 
seguit. 
 
● Aproximació a la història de Santa Maria 
l'Antiga. 
 
● Agregacions al s. XX. El cas de Santiga, 1836-
1847. 
 
● Joan Vila-Puig, pintor de Santiga. 
 
● L'entorn del castell de Santiga, l'últim espai a 
protegir. 
 
● Ressenya bibliogràfica. 
 
Autors  
Margarita Costa Trost, arquitecta. 
Manuel Julià Macias, arquitecte. 
Jordi Roig Buxó, arqueòleg. 
Joan M Coll Riera, arqueòleg. 
Llum Pocostales Plaza, arqueòloga i restauradora. 
Jaume Vinyals Rovira, president de l'Ass. d'Amics de Santiga. 
Pere Clotas Cierco, exdirector de l'Agència de Patrocini i Mecenatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
Ernesto Vilàs Galindo, historiador. 
Esteve Canyameres Ramoneda, historiador. 
Santiago Vila-Puig Codina (fill de Joan Vila-Puig). 
Olga Correa Sala, arquitecta i tècnica dels Serveis Territorials de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. 
Joan Esculies Serrat, periodista.  
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Objectius en marxa: 2ª fase de les obres 
 

 
 
D'acord amb el Projecte bàsic aprovat l'any 2009 per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 
que després de l'acabament de la 1ª fase del projecte ens queda pendent, l'Associació d'Amics de 
Santiga vol enllestir quan abans millor la rehabilitació de les altres estances a redós de l'església. 
 
La nostra entitat ha fet, al llarg de l'any, les gestions pertinents amb diferents departaments de la 
Generalitat, per tal d'avaluar les possibilitats d'ajut econòmic, tal com ja va succeir en els 
prolegòmens de la 1ª fase. 
 
Per altra part, per ajudar al nostre objectiu, vàrem tramitar l'expedient corresponent, a través de la 
Generalitat –que el va aprovar- per tal que la nostra entitat pugues ser declarada d'utilitat pública, 
condició que finalment va ser rebutjada per l'organisme competent de Madrid. 
 

 

Aprovació i inscripció dels estatuts 
 
Els estatuts de l'Associació d'Amics de Santiga van ser aprovats per l’Assemblea constituent del 27 
d’octubre de 1984 i inscrits el 15 de novembre del mateix any en el Registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya, de Barcelona, Secció 1a, número 7208.  
 
El 22 d’abril de 2001 l’Assemblea General Extraordinària va aprovar per unanimitat la modificació 
d’alguns articles dels estatuts que el 3 de maig de 2002, el Departament de Justícia, de la Generalitat 
de Catalunya, deixa inscrits en el Registre d’Associacions, Secció 1a, número 7208. 
 
 

Alguns dels objectius més importants dels nostres estatuts 
 
1) Ajudar a la recuperació dels testimonis arqueològics i documentals. 
2) Defensar la conservació i el manteniment de l’equilibri ecològic de l’entorn de Santiga. 
3) Vetllar per a conservar i millorar la integritat artística, ambiental i paisatgística del nostre indret. 
4) Desenvolupar iniciatives que estrenyin els lligams entre els associats i les persones que estimen 
Santiga. 
5) Col·laborar en iniciatives i tasques que des de la Parròquia, l’Ajuntament del municipi i altres 
organismes i entitats locals s’organitzin en benefici de Santiga. 
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Junta directiva actual 

 
President 

Vicepresident 
Secretària 
Tresorera 

Vocals 

Jaume Vinyals Rovira 
Josep Ventura Humet 
Montse Surroca Xicola 
Rosa Parés Garcia 
Anna Vinyallonga i Flores 
Antonio Altayó Tor 
Carles González López 
Jacint Surroca i Lladó 
Josep Morral i Soley 
Josep Ponsa Vilatersana 
Maria Lourdes Valls i Humet 
 
(escollida per l'Assemblea anual de socis, del 21 de 
març de 2012). 

 
 
 

L'Associació d'Amics de Santiga  
que és membre del 

Consell Municipal de Cultura  
i del Consell Municipal de Medi Ambient, 

rep el suport econòmic de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
 
 
 



 

 

Socis protectors i entitats col·laboradores 

 
Socis protectors 

 
  Autocars Serrat 

  Cal Rellotger 

  Can Llobet Restaurant 

  Comercial Líder, S. A. 

  Dicu, S. A. 

  Equus Life, S. L. 

  Escola Tabor 

  Esports Aguilà 

  Farmàcia Carme Relat 

  Farmàcia Jaume Guillen 

Gas-Die, S. L. 

  Gestoria Banús 

  Gestoria Jansana 

   

 
  Instal·lacions Surroca, S. L. 

  La Perpetuenca, S.C.C.L. 

  Lípidos Santiga, S. A. 

  M Quatre Arts Gràfiques 

  Milar Sabaté 

  Mobles i Fusteria Fradera 

  Montsenya Restaurant 

  Pa Artesà del Vallès 

  Can Sabau 

  Restaurant Castell de Santiga 

  Ricard Electrodomèstics 

  Transgruas Serrat, S. L. 

  Xarcuteria Subirats 
 

 
 

Entitats col·laboradores 
 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

Parròquia de Santa Perpètua 

 

Agrupació Sardanista Santa Perpètua 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 

Associació de Fotografia i Vídeo S. Perpètua 

Cercle de Recerques i Estudis Mogoda  

Cineclub Cisco de can Mosenya 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

 
Coral Renaixença 

Departament de Premsa – Santa Perpètua 

Els Gegants de Santa Perpètua 

Escola Municipal de Música i Dansa 

Grup de Teatre Tàndem 

Grup del Ball de Gitanes 

L'Informatiu – Santa Perpètua 

Ràdio Santa Perpètua 

 
 
 
 
 
 

 
 

Associació d'Amics de Santiga 
Pl. de Santiga, 8 – Apartat de Correus 11 

08130 Santa Perpètua de Mogoda 
 

amics@santiga.cat 
www.santiga.cat 
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	04 1 Rehabilitació
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