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NOUS REPTES I OPORTUNITATS

L’any 2013, la Fundació 1859 Caixa Sabadell va néixer 
per assumir el repte de continuar amb la tasca i el llegat 
que l’Obra Social de Caixa Sabadell havia dut a terme 
al nostre territori durant 150 anys. En aquest curt perío-
de de vida de l’entitat hem consolidat la nostra tasca 
i hem arribat a col·lectius molt diversos, sempre amb 
l’objectiu de prioritzar i donar resposta a inquietuds i 
necessitats dins dels nostres àmbits d’actuació.

Enguany, en l’escenari actual, la Fundació mira al fu-
tur assumint nous reptes. No se’ns amaga que, com 
moltes entitats d’aquest caràcter, mantenir una activitat 
com la nostra no és fàcil. En aquest sentit, podem asse-
gurar que dediquem des del Patronat tots els esforços a 
possibilitar-la i fer-la efectiva i perdurable, sempre man-
tenint el compromís amb els seus valors.

Des de la Fundació, veiem l’actual situació com una 
oportunitat de fer una reflexió profunda sobre quines són 
les fites que volem i quines podem assolir i com ho farem, 
sempre fidels a la nostra missió com a entitat i treballant 

tots els àmbits des de la transparència i el bon govern.

Així doncs, em plau presentar-vos el balanç social de 
la Fundació de l’any 2019 que resumeix perfectament 
l’activitat realitzada en aquest període. 

Un any més, hem assolit noves fites i superat expecta-
tives pel que fa a programació d’activitats i consolida-
ció de públics. Hem superat els cent seixanta-quatre 
mil usuaris que han participat de les més de mil qua-
tre-centes activitats programades als nostres equipa-
ments. Tanmateix, els espais de la Fundació es conso-
liden com un referent per dur a terme activitats d’altres 
entitats i empreses.

La Fundació centra la seva acció en la cultura, l’educa-
ció i el medi ambient, tres camps que esdevenen eines 
transformadores de la societat que ens envolta. Aques-
ta tasca la du a terme als equipaments que gestiona: 
l’Espai Cultura i l’Espai Natura. Tot i que les propostes 
de l’entitat van adreçades a un públic molt heterogeni, 
l’objectiu sí que és molt clar: donar a conèixer el pa-
trimoni material i intangible de la Fundació oferint un 
ampli ventall de propostes.

En aquesta presentació és important mostrar el nostre 
agraïment sincer a totes les empreses i entitats col·la-
boradores que han recolzat i han fet possible la tasca 
de la Fundació, destacant molt especialment el suport 
rebut pel BBVA des del primer moment.

La Fundació continua treballant per dignificar el seu pa-
trimoni i oferir una programació cultural i educativa de 
qualitat i innovadora als seus principals equipaments. 
Aquest és el nostre compromís i continuarem invertint 
el millor de nosaltres per tal d’aconseguir-ho.
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Joan B. Casas, president
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ORIGEN, MISSIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I RECURSOS

La Fundació 1859 Caixa Sabadell va néixer el maig de 2013, 
com a conseqüència de la transformació d’Unnim Caixa en 
Fundació especial. 

El 23 de maig de 2013, seguint el mandat de la Generalitat de Catalunya, va 
culminar el procés de transformació d’Unnim Caixa en fundació especial, que 
va començar a finals del 2011 amb la segregació del negoci financer a Unnim 
Banc. Amb aquesta segregació Unnim Caixa va passar a gestionar exclusiva-
ment l’Obra Social, conservant el seu patrimoni arquitectònic i immobiliari, el 
fons d’art i els actius patrimonials.

D’aquesta transformació van resultar quatre noves fundacions: la Fundació Antigues Caixes Catalanes que conti-
nua la tasca que venia desenvolupant l’Obra Social d’Unnim Caixa en el conjunt del país, i tres fundacions adscrites 
als territoris d’origen de les antigues caixes fundadores d’Unnim (Manlleu, Terrassa i Sabadell), que van rebre els 
actius patrimonials de les obres socials que cada caixa d’estalvis va aportar a la constitució d’Unnim.

Així, per continuar la labor sociocultural d’Unnim Caixa 
a Sabadell es va crear la Fundació 1859 Caixa Sabadell. 
Un ens privat totalment independent i amb una clara vo-
cació de servei a la societat. El principal patrimoni i eix 
sociocultural de la Fundació és la seva seu social -edifici 
de gran valor arquitectònic que fou la seu de Caixa Sa-
badell- l’Espai Cultura i l’Espai Natura.

La Fundació 1859 Caixa Sabadell es constitueix amb la 
voluntat d’administrar els fons de l’obra social de l’anti-
ga Caixa d’Estalvis de Sabadell, de la que vol esdevenir 
hereva, amb la fidelitat als principis que han configurat la 
seva actuació en el decurs de la història i adequant-los a 
les noves circumstàncies.

La Fundació desenvolupa una actuació, caracteritzada 
per la diversitat i complementarietat, en els àmbits so-
cial, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció 
econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la 
col·laboració amb entitats i institucions, amb ànim de 
participar activament en la vida social i cultural dins del 
seu àmbit d’actuació.

Durant el 2019, l’actuació de la Fundació ha arribat a 
164.860 persones, que han participat de les accions 
que s’han portat a terme als seus principals equipa-
ments, l’Espai Cultura i l’Espai Natura, i en les activitats 
que s’han realitzat a altres poblacions de Catalunya.

El finançament de la Fundació prové principalment de 
l’explotació dels seus immobles, dels rendiments dels 
ingressos financers, dels ingressos generats per la prò-
pia activitat i per l’aportació de BBVA i altres empreses 
a diversos projectes.
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ESTRUCTURA

Òrgans de govern de la Fundació

La Fundació 1859 Caixa Sabadell es regeix 
per un Patronat, que vetlla pel compliment 
de la missió i finalitats establertes en els 
estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva 
sostenibilitat.

8

Patronat

PRESIDENT 
Joan B. Casas

VICEPRESIDENT 
Francesc Clusella

SECRETARI 
Josep Masip

VOCALS 
Xavier Sauquet     Ajuntament de Sabadell

Antoni Maria Brunet    Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

Josep Roca     Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell

Josep Maria Manyosa    Unió Excursionista de Sabadell

Claudi Martí     Club Natació Sabadell

Carlos E. Sánchez    Universitat Autònoma de Barcelona

Manel Sabés

DIRECTOR 
Joan Carles Sunyer

Codi de bon govern de la 
Fundació

Aquest codi té per objecte establir unes directrius i obli-
gacions pel bon govern de la Fundació 1859 Caixa Sa-
badell, així com dotar de màxima transparència l’activi-
tat fundacional.

Codi ètic expressiu del 
caràcter i valors de la 
Fundació

El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la Fun-
dació 1859 Caixa Sabadell, els quals hauran de regir llur 
actuació.

EQUIP HUMÀ

FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL

Joan Carles Sunyer, director

Noemí Sanz

ESPAI CULTURA FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL  
(gestió externalitzada a Trànsit Projectes, SL)

Delícia Burset, directora 

Adrián Bernal

Mont Callarisa

Xavi de Gea

Oriol Canals

Pedro Picón

Esther Maya

ESPAI NATURA FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL  
(gestió externalitzada a CIMAE, SCCL)

Marc de Balanzó, director

Hilari Teixidó

Pau Borbonet

Sergi Gil

Anna Blas

Guillem Esparza
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ABAST DE LES NOSTRES ACCIONS
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77
Activitats a 

d’altres 
equipaments

723 
Activitats a 

l’Espai Cultura

625
Activitats a 

l’Espai Natura

12.462
Usuaris

105.177
Usuaris

47.221
Usuaris

164.860
Usuaris

1.425
Activitats

 1.175.423€
Despeses

1.238.809€
Ingressos

Activitats de tercers que ha  
acollit la Fundació en els seus 
equipaments383

EQUIPAMENTS

Seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell 

La Fundació 1859 Caixa Sabadell té la seva seu al carrer 
de Gràcia, 17 de Sabadell, a l’edifici modernista que 
Caixa Sabadell va encarregar el 1904 a l’arquitecte Jeroni 
Martorell per ser la seva seu i que s’inaugurà el 1916.

Aquest edifici fou concebut per allotjar les dependències 
de Caixa Sabadell, la seva biblioteca i un saló d’actes.

Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell

L’Espai Cultura s’ubica en un edifici modernista enca-
rregat per Caixa Sabadell a l’arquitecte Jeroni Martorell 
i Terrats el 1907, i que va ser finalitzat el 1910. Original-
ment va ser edificat per allotjar les aules, els tallers i les 
dependències de l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de 
Sabadell, que hi va tenir la seva seu fins a primers dels 
anys seixanta. 

Actualment, i després d’una darrera remodelació per 
dotar-lo d’un nou auditori i noves sales d’exposicions, 
acull l’Espai Cultura Fundació 1859, que posa a dispo-
sició de la ciutadania un espai obert dedicat a la difusió, 
formació i producció de continguts, amb una programa-
ció oberta i de qualitat.

Les seves activitats s’adrecen a diferents col·lectius, 
amb continguts i formats innovadors, amb la voluntat de 
fomentar la participació i treballar en xarxa amb centres, 
col·lectius i persones amb interessos comuns. 
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Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Situat al nord de Sabadell, l’Espai Natura ocupa la finca de Can Deu, de 86 hectàrees de super-
fície agrícola i forestal. Preservat des de l’any 1964 quan va ser adquirida per Caixa Sabadell per 
protegir-la de l’especulació urbanística, tot transformant-lo en un Centre d’Activitats Ambientals. 

Comprèn el bosc de Can Deu, un espai protegit destinat a la conservació del medi i al lleure dels 
ciutadans i que l’any 1992 va ser declarat Forest Protectora i compta amb un Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal. La finca també comprèn l’església de Sant Vicenç de Verders, recuperada del 
pantà de Sau per Caixa Sabadell, i la masia de Can Deu, documentada des de l’any 1415. Actual-
ment, a la masia es troben el Museu de la Vida al Camp i el Centre d’Educació Ambiental.

L’Espai Natura és un centre únic dins la Regió Metropolitana de Barcelona donat que combina 
dins la mateixa finca: una zona verda formada per un bosc protegit que alhora funciona com a 
parc periurbà per als ciutadans de Sabadell i poblacions veïnes; un Centre d’Educació Ambiental 
amb experiència i una oferta d’activitats àmplia i variada; i, un museu etnogràfic modern i fàcilment 
comprensible per als visitants. 

Actualment, aquest Espai és un veritable centre de referència en educació ambiental, tant per la 
diversitat de valors que s’hi apleguen en aquest equipament com per la qualitat de les seves pro-
postes formatives i de lleure.

DADES ESTADÍSTIQUES

47.221

105.177

12.462

Activitats realitzades

Usuaris de les activitats

723

77

625
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DADES ESTADÍSTIQUES
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 2015 14169 996 406 1340 16911

 2016 31114 1493 292 1631 34530

 2017 723 1309 288 1355 3675

 2018 12320 1025 633 1840 15818

 2019 9630 918 664 1250 12462
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 2014 24579 2826 839 8033 854 1555 386 42623 81695

 2015 21131 1887 777 9868 1054 2683 1258 45072 83730

 2016 13382 1459 1060 8500 605 4063 1490 2300 47884 80743

 2017 20372 3735 600 11144 118 5231 1816 2340 49581 94937

 2018 16814 3504 617 9412 308 6112 2145 2800 69100 110812

 2019 13825 4845 1064 6278 157 4250 2676 3000 69082 105177
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DADES ESTADÍSTIQUES

comparativa d’usuaris 2014 - 2019
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 2014 11711 994 1806 7065 255 9267 651 7890 39639

 2015 12349 1145 2492 6319 3302 144 14131 538 5900 46320

 2016 10487 984 1741 5308 4555 147 10357 1575 833 5775 41762

 2017 9808 951 1641 6205 6602 201 9862 600 4002 5558 45430

 2018 9137 1674 2298 5350 413 246 8474 260 1037 5463 34352

 2019 9918 1324 2554 7022 6227 249 11619 161 120 1571 6456 47221

Activitats de tercers que s’han fet als 
equipaments de la Fundació

Pressupost realitzat 2019

350

2211
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Programa d’activitats de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell

Programació d’exposicions 
itinerants

Durant aquest 2019 la programació d’exposicions itinerants ha estat:

“Imatges per al record. La Gran Guerra en postals (1914-1918)” a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

“El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l’enginy” al Museu d’His-
tòria de Cambrils.

“Qui no anuncia no ven. Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929)” al 
Museu Palau Mercader de Cornellà de Llobregat.

“Contes infantils de la Guerra” al Museu d’Història de Manacor.

“La Nova Cançó” a la Torre del Baró de Viladecans.

“Davant l’Estat Islàmic. Lluita Peshmerga i població civil” a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 TOTAL VISITANTS: 9.630 PERSONES

Aquestes exposicions formen part d’un extens catàleg d’exposicions de di-
versa índole que la Fundació posa al servei de tots els centres socioculturals 
del país.

Visites als edificis modernistes

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada per l’interior de la seu de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell i també per l’antiga Escola Industrial d’Arts 
i Oficis (actual Espai Cultura). S’ofereixen a escoles i també es realitza una 
visita el darrer diumenge de cada mes o bé concertant data per a grups par-
ticulars. La visita als edificis modernistes i els tallers que la complementen 
també poden fer-se en anglès.

 TOTAL USUARIS DE VISITES I TALLERS: 1.582

18

Cessió d’espais
Situada al centre de Sabadell, la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell 
ofereix una àmplia varietat d’espais singulars per celebrar tot tipus d’actes 
d’empresa, institucionals i particulars.

La versatilitat de les instal·lacions permet escollir l’espai més adequat per 
a cada acte: des de l’espectacular Saló d’Actes fins a la Sala del Consell o 
la Sala de la Sagrada Família, ideals per a grups més reduïts, tot a l’edifici 
modernista, obra de Jeroni Martorell.

Durant el 2019 s’han realitzat 11 cessions a empreses, entitats i particulars 
per a organitzar els seus actes.

 TOTAL ASSISTENTS: 1.250

Col·laboració amb la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes i BBVA

Després de l’adquisició d’Unnim Caixa per part de BBVA, es va crear un 
acord de col·laboració amb les fundacions resultants de la transformació 
de l’obra social de l’antiga caixa. La Fundació Antigues Caixes Catalanes, 
resultant d’aquesta transformació, va passar a realitzar algunes activitats 
que havien estat de les obres socials de les caixes d’origen.

Aquest és el cas del Premi Sant Joan de literatura catalana, que va ser 
instituït l’any 1981 per Caixa Sabadell i que en l’actualitat convoca conjun-
tament la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, amb la col·laboració 
de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L’any 2019 el jurat del 39è Premi BBVA 
Sant Joan va decidir no atorgar el guardó a cap de les obres presentades, 
quedant així desert.

Gemma Lienas, Premis BBVA Sant Joan 2018
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Col·laboracions amb entitats 

La Fundació té un acord de col·laboració amb la Fundació Bosch i Carde-
llach pel qual, durant el 2019 aquesta darrera ha tingut la seu social en un 
immoble propietat de la Fundació i gestiona el fons bibliogràfic provinent de 
l’antiga Biblioteca de Caixa Sabadell. A banda, la Fundació, com a patró, hi 
va fer una aportació econòmica.

El 2017 l’entitat Rotary Club Sabadell, amb motiu del 25è aniversari va re-
prendre la tasca iniciada per les Agrupacions Professionals Narcís Giralt 
convocant el Premi Tenacitat, amb periodicitat anyal. El guardó distingeix 
aquelles persones que han realitzat una tasca perseverant i valuosa a favor 
de la comunitat. La Fundació va ser una de les entitats que s’hi van sumar 
a aquesta iniciativa en la qual el 2019 va ser reconegut el Sr. Miquel Martí i 
Escursell.

Per tal d’apropar la cultura i facilitar l’oci familiar als col·lectius en risc d’ex-
clusió social la Fundació ha donat continuïtat als acords de col·laboració 
amb Càritas Sabadell i Creu Roja Sabadell que faciliten l’accés gratuït 
d’aquests col·lectius a algunes de les activitats que organitza la Fundació.

D’altra banda, en matèria mediambiental, la Fundació ha donat continuïtat 
a l’acord de col·laboració signat amb l’Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jar-
dineria de Barcelona, per a la realització d’estades de pràctiques d’alumnes 
de formació professional a l’Espai Natura Fundació 1859. Aquestes pràcti-
ques han consistit en l’amidament de les zones delimitades per a estudiar la 
recuperació del bosc de Can Deu.

Per últim, amb el Club Natació Sabadell i la Unió Excursionista de Saba-
dell la Fundació manté l’acord de col·laboració per mitjà del qual els socis 
d’aquestes dues entitats gaudeixen de descomptes en algunes de les acti-
vitats organitzades per la Fundació.

TOTAL USUARIS 

12.462
TOTAL  

ACTIVITATS 

77
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EXPOSICIONS
PLASTIHISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

Dates: del 7 de setembre de 2018 al 5 de gener de 2019 
Nombre d’assistents: 229 (de l’1 al 5 de gener)

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Fundación Educa

DAVANT L’ESTAT ISLÀMIC. LLUITA PESHMERGA I POBLACIÓ CIVIL 
Projecte fotoperiodístic de Victòria Rovira Casanovas

Dates: del 18 de desembre de 2018 al 17 de març de 2019 
Activitats: 3 (de l’1 de gener al 17 de març) 
Nombre d’assistents: 2.012 (de l’1 de gener al 17 de març)

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell

SABADELL, CÀMERA I ACCIÓ. HISTÒRIA DEL CINEMA A SABADELL

Dates: del 18 de gener al 31 de març  
Activitats: 8 
Nombre d’assistents: 2.549 

Organitza: Ajuntament de Sabadell 
Col·labora: Fundació 1859 Caixa Sabadell

NEANDERTALS A CATALUNYA

Dates: del 28 de març al 16 de juny 
Activitats: 1 
Nombre d’assistents: 2.023 

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Grup de Recerca DIDPATRI de 
la Universitat de Barcelona

EL FARCELL DE LA POSTGUERRA. QUAN LA GANA AGUDITZA 
L’ENGINY

Dates: del 10 d’abril al 28 de juliol 
Activitats: 4 
Nombre d’assistents: 3.477

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Museu d’Història de Catalunya

22

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

L’ENVELAT. ARQUITECTURA SINGULAR I SÍMBOL DE LA FESTA 
MAJOR

Dates: del 4 al 27 de setembre 
Nombre d’assistents: 792

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 
Produeix: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut 
Ramon Muntaner

LA VI(D)A DE LA BUTXACA. LA GRAN AVENTURA DELS BOLSILIBROS 
DE LA BRUGUERA (1946-1986)

Dates: del 10 d’octubre de 2019 al 29 de març de 2020 
Activitats: 3 (del 10 d’octubre al 31 de desembre) 
Nombre d’assistents: 2.743

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell Col·labora: Biblioteques de 
Barcelona 

 TOTAL EXPOSICIONS 2019: 7 

 TOTAL VISITANTS A LES EXPOSICIONS: 13.825

CINEMA D’ANIMACIÓ
ERNEST & CÉLESTINE. CONTES D’HIVERN 
Data: 3 de gener

LA MALVADA GUINEU FEROTGE 
Data: 2 de febrer

AL SOSTRE DEL MÓN 
Data: 2 de març

LA TORTUGA ROJA 
Data: 6 d’abril

LA REVOLTA DELS CONTES 
Data: 4 de maig
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LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE LA PERA GEGANT 
Data: 1 de juny

EL PETIT PRÍNCEP 
Data: 28 de setembre

GORDON I PADDY 
Data: 26 d’octubre

LA VIDA D’EN CARBASSÓ 
Data: 30 de novembre

 TOTAL CINEMA: 9

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 984

 VALORACIÓ: 4,7 (SOBRE 5)

CONCERTS FAMILIARS
MARC PARROT & EVA ARMISÉN: TINC UN PAPER 
Data: 10 de novembre

 TOTAL CONCERTS: 1 

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 80

 VALORACIÓ: 4,5 (SOBRE 5)

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

FRESC FESTIVAL
LA NIT DELS MUSICALS 
Data: 26 i 30 de juny

INTOCABLES. GERARD QUINTANA 
Data: 27 de juny

FANZÍN. POL CRUELLS 
Data: 28 de juny

ROJO. MIREIA MIRACLE COMPANY 
Data: 29 de juny

MÚSIQUES DEL MÓN. ORQUESTRA D’ACORDIONS DE SABADELL 
Data: 1 de juliol

NOVA YORK ESCRITA. PEP POBLET I ÀNGELS BASSAS 
Data: 2 de juliol

‘J T’M. IL·LÚS TEATRE 
Data: 3 de juliol

FESTA. MAJOR. CESK FREIXAS 
Data: 4 de juliol

D’ARA ENDAVANT. COR VAKOMBÀ 
Data: 5 de juliol

LES COSES EXCEPCIONALS. PAU ROCA 
Data: 7 de juliol

ELS SAXOFONISTES SALVATGES 2. DANI NEL·LO 
Data: 8 de juliol

LES CANÇONS SERAN SEMPRE NOSTRES. ARNAU TORDERA 
Data: 9 de juliol

AL SOSTRE. ORIOL GRAU I PAU FERRAN 
Data: 10 de juliol

CLAP HANDS. ARTISTAS DIVERSOS 
Data: 11 de juliol

BALLEM-LA. COBLA MEDITERRÀNIA 
Data: 11 de juliol
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A BOCA DA TERRA. MANUEL RIVAS 
Data: 12 de juliol

UNA FAMÍLIA NORMAL. CIA ESTRENA MORENA 
Data: 13 de juliol

VIATGE A TRAVÉS DE LA MÚSICA JAMAICANA. JAMAIKIDS 
Data: 14 de juliol

LA FLOR QUE PALPITA. YOSHI HIOKI 
Data: 14 de juliol

YO PREGUNTO. EVA FERNÁNDEZ 
Data: 15 de juliol

L’ÚLTIM INDI 
Data: 16 de juliol

EN CONCERT. MARÍA HINOJOSA I EDUARD INIESTA 
Data: 17 de juliol

DE CARA A LA PARET. LA COLLA DE SABADELL 
Data: 18 de juliol

RETRAT EN GROC. JORDI MOLINA 
Data: 19 de juliol

CANT CORRAL. OVELLA XAO 
Data: 20 de juliol

ROLF & FLOR A L’AMAZONES. THE PINKER TONES 
Data: 21 de juliol

MARAGALL A CASA. JEP BARCELÓ 
Data: 21 de juliol

ARA I RES. MISHIMA 
Data: 22 de juliol

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joventuts Musicals de Sabadell. 
UiU Promotors.

 TOTAL ACTIVITATS PROGRAMADES 2019: 28

 TOTAL ASSISTENTS AL FRESC FESTIVAL: 4.250

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS

MINI INNOVA
Programa videojocs amb Scratch 
Dates de realització: 2, 3 i 4 de gener

Construccions motoritzades amb Lego 
Dates de realització: 15 de febrer, 18 d’octubre

Crea un videojoc online: arcade 
Dates de realització: del 16 al 23 de febrer

Descobreix en Bee-Bot! 
Dates de realització: 22 de febrer, 1 de desembre

Lego WeDo: construïm robots 
Dates de realització: 8 de març, 22 de novembre

Impressió 3D: dissenya els teus projectes 
Dates de realització: del 9 al 30 de març

Lego WeDo: programem robots 
Dates de realització: 22 de març

Invents electrònics amb littleBits 
Dates de realització: 5 d’abril, 25 d’octubre

Programa robots amb Arduino 
Dates de realització: 16, 17 i 18 d’abril

Sant Jordi: Construeix una rosa electrònica 
Dates de realització: 18 d’abril

Màquines en moviment 
Dates de realització: 1 de juny, 28 de desembre

Dissenya i programa el teu univers amb Minetest 
Dates de realització: del 7 al 14 de juny

Converteix-te en youtuber 
Dates de realització: de 8 al 15 de juny, 13 i 20 de desembre

Programa instruments musicals amb Arduino 
Dates de realització: 2, 3, 4 i 5 de juliol
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Crea el teu videojoc en realitat virtual i fotografia 360º 
Dates de realització: del 9 al 12 de juliol

Investiga amb el robot True True 
Dates de realització: 8 de novembre

Construeix cúpules de Leonardo 
Dates de realització: 15 de novembre

Programa amb mClon 
Dates de realització: 16, 23 i 30 de novembre

Lego WeDo 2.0 
Dates de realització: 14 de desembre

Fes la teva postal de Nadal electrònica! 
Dates de realització: 21 de desembre

 NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 26

 NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 541

 VALORACIÓ: 4,6 (SOBRE 5)

PETITS A LA CUINA
Tortell de Reis 4 de gener

Cuina de primavera 16 de març

Receptes per a Sant Jordi 17 d’abril

Coca de Sant Joan 15 de juny

Receptes per a Halloween i la Castanyada 26 d’octubre

 NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 5

 NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 154

 VALORACIÓ: 4,7 (SOBRE 5)

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

CLUB INFANTIL DE CUINA
Dates de realització:  
Cada dimecres de 18 a 19 h, de gener a juny i d’octubre a desembre

 NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 35

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 510

CLUB DE CIÈNCIA
Dates de realització:  
Cada dijous de 18 a 19 h, de gener a juny i d’octubre a desembre

 NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 12

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 121

TALLERS PER A ADULTS

INNOVA +
Programació de butxaca amb Raspberry Pi  
Dates de realització: del 12 de gener al 2 de febrer

Creació d’una màquina arcade amb Raspberry Pi  
Dates de realització: del 4 al 25 de maig 

 TOTAL TALLERS: 2

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 52
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ALTRES TALLERS
Creació integral d’un àlbum il·lustrat 
Dates de realització: del 19 d’octubre al 14 de desembre

 NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 1

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 88

VISITES I TALLERS ESCOLARS
Activitats pedagògiques al voltant de les exposicions 

Tallers de ciència

De la cèl·lula a l’ADN / Els colors de la llum / Teatre científic / Capes de la 
Terra i tectònica de plaques / Reacciona... Tením química!

Tallers de tecnologia i robòtica educativa

Lego WeDo / Lego Màquines simples i motoritzades / Descobreix en 
Bee-Bot / Construccions mecàniques amb Lego / Robots motoritzats 
/ Autòmats de Lego en acció! / Lego Spike Prime / Lego WeDo 2.0 / 
Il·luminem robots!

Tallers de ciències socials

Desenvolupa l’esperit emprenedor

Tallers d’educació en valors i hàbits saludables:

L’esmorzar saludable / El plat equilibrat /  
Coneixent els jardinets de la Caixa

Audiovisuals i multimèdia:

Programació de videojocs amb Scratch / Construint la nostra realitat virtual 
Cinemàgic: viu la teva aventura / Un doblatge de pel·lícula

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

Matemàtiques:

Fes càlculs / Juguem amb el Tangram / Miralls matemàtics / Geometria en 
2D i 3D / L’estratègia ho és tot / Joc de lògica matemàtica / Matemàtiques 
infantils / Cúpules de Leonardo

Llenguatges artístics:

Ordit i trama / Construeix les teves vinyetes de còmic / Pintem la música 
Espirografia i moviment corporal

 TOTAL TALLERS: 185

 NOMBRE D’ASSISTENTS: 4.845

 VALORACIÓ: 4,7 (SOBRE 5)

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS INFANTILS
Lego WeDo 
Descobreix en Bee-bot!  
Taller de Cuina  
Taller de percussió  
Taller de màscares africanes 
Fem un llibre d’artista

NOMBRE TOTAL DE TALLERS: 42

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 1.210

VALORACIÓ: 4,6 (SOBRE 5)
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MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

SANT JORDI. DIADA DEL LLIBRE
Dimarts, 23 d’abril 

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS: 13

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 6.278

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 
Col·labora: BBVA

DIA I NIT INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Dissabte 18 i diumenge 19 de maig 

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS: 3

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 157

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Museu de Paleontologia Miquel 
Crusafont, Museu d’Art i Museu d’Història de Sabadell.

SABA-TIC
7 de setembre 

 NOMBRE TOTAL D’ACTIVITATS: 4

 NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS: 3.000

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell i Ajuntament de Sabadell.

ALTRES ACTIVITATS FAMILIARS
Campament Reial 
Del 26 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 
Campament Reial de l’Ambaixador Reial durant les festes de Nadal.  
Organitza: Sabadell Comerç Centre. Usuaris: 2.400

Vet Aquí Sabadell 
Dijous 4 i dissabte 6 d’abril 
Festival de contes de Sabadell 
Organitza: Associació CaraVÀS. Usuaris: 238

Art en viu 
Dissabte 13 i diumenge 14 d’abril 
Fira d’artesans de Sabadell amb un seguit d’actes culturals  
Organitza: Bessan Trade. Usuaris: 8.000

Medievàlia 
Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de maig 
Jocs i atraccions al jardí durant la Fira Medievàlia 
Organitza: Amics de Medievàlia Sabadell. Usuaris: 9.000

Dia Internacional de la música 
Dijous 21 de juny 
Concert a l’anfiteatre a càrrec de la Coral Cantaires de Can Feu 
Organitza: Ajuntament de Sabadell. Usuaris: 150

Nadal responsable 
Del 27 de desembre al 4 de gener 
Fira de consum responsable, Nadal tecnològic i altres activitats culturals al 
jardí 
Organitza: Ajuntament de Sabadell Usuaris: 1.050

TOTAL ACTIVITATS: 6 

TOTAL USUARIS: 20.838
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MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA

A l’estiu de 2019 es va signar un acord de col·laboració amb Quadpack 
Foundation mitjançant el qual aquesta entitat atorga beques del 30% del 
cost de l’activitat a les escoles i esplais de màxima complexitat per a la 
realització d’activitats a l’Espai Natura 1859 Caixa Sabadell

Aquest acord ve a sumar-se a l’important suport que BBVA dona a 
diferents projectes i activitats que es desenvolupen en aquest equipament. 

Programa pedagògic per 
a escoles i esplais 

ACTIVITATS DE LA GRANJA
Els animals de la granja i l’hort

Matins del curs escolar.

Es descobreixen les feines del pagès a través del coneixement de la 
granja i dels productes hortícoles de temporada. L’activitat consisteix en 
un itinerari guiat per la granja de la Masia de Can Deu, on hi ha exemplars 
de les 10 espècies típiques de les granges catalanes tradicionals. Es 
pren contacte directe amb el bestiar descobrint la seva biologia i els 
seus aprofitaments. Posteriorment es realitza un recorregut per l’hort per 
identificar les hortalisses i s’acaba amb una feina senzilla de manteniment 
a l’hort.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 3 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 67

NOMBRE D’USUARIS: 1.742 PERSONES  
(1.559 ALUMNES I 188 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,79 SOBRE 4

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

 
CESSIÓ D’ESPAIS
Nombre de cessions: 344 
Nombre d’assistents: 48.244 
Nombre d’entitats que han usat els espais: 44

TOTAL USUARIS 
ESPAI CULTURA 

105.177

TOTAL  
ACTIVITATS 

723
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MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA

Coneguem els animals de la granja

Matins del curs escolar. 
Es descobreixen les feines del pagès a través del coneixement de la 
granja. L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia 
de Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges 
catalanes tradicionals. 

PÚBLIC: ESCOLARS D’1 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 62

NOMBRE D’USUARIS: 1.992 PERSONES 
(1.739 ALUMNES I 253 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,85 SOBRE 4

Els animals de la granja (complementària de tarda)

Curs escolar. 
L’activitat consisteix en un itinerari guiat per la granja de la Masia de 
Can Deu, on hi ha exemplars de les 10 espècies típiques de les granges 
catalanes tradicionals. Es pren contacte directe amb el bestiar descobrint 
la seva biologia i els seus aprofitaments.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 6 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 14

NOMBRE D’USUARIS: 342 PERSONES (312 ALUMNES I 30 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,69 SOBRE 4

CIRCUITS MEDIAMBIENTALS
El món rural

Matins del curs escolar. 
Els alumnes s’apropen al coneixement del món rural tradicional, les 
condicions de vida a pagès a través dels estris i mobiliaris quotidians i les 
eines de l’hort prenent contacte directe amb les hortalisses de temporada i 
realitzant les tasques de manteniment de l’hort.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 6 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 99

NOMBRE D’USUARIS: 2.520 PERSONES (2.320 ALUMNES I 200 
MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,88 SOBRE 4

 

El bosc mediterrani

Matins del curs escolar. 
L’activitat comença amb una introducció a l’orientació i lectura de mapes. 
Posteriorment, els equips de treball es desplacen pel bosc seguint les 
instruccions del monitor i realitzen diferents proves per tal d’observar i 
conèixer les característiques del bosc mediterrani.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 9 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 26

NOMBRE D’USUARIS: 663 PERSONES (614 ALUMNES I 49 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,81 SOBRE 4

El bosc dels sentits

Matins del curs escolar, del 08/01 al 19/06 i del 16/09 al 22/12 
Seguint les pistes que els proporciona un dels habitants del bosc (l’esquirol 
Oriol), els alumnes fan un itinerari pel bosc amb diferents parades on 
descobriran elements que els permetran treballar la fauna i flora, així com 
l’aprofitament de diferents productes del bosc utilitzant els seus sentits.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 6 A 7 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 24

NOMBRE D’USUARIS: 606 PERSONES (550 ALUMNES I 56 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,59 SOBRE 4
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MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA

Masies i tecnologia agrària tradicional

Matins del curs escolar. 
Visita guiada en la que els alumnes descobriran la tecnologia emprada en 
la construcció dels habitatges tradicionals i coneixeran de primera mà les 
condicions de vida a la masia. Posteriorment es visiten les sales del Museu 
dedicades als conreus de la trilogia mediterrània (blat, vinya i olivera). 

PÚBLIC: ESCOLARS DE 13 A 18 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 2

NOMBRE D’USUARIS: 70 PERSONES (65 ALUMNES I 5 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,32 SOBRE 4

Tallers monogràfics
Fem pa, el conreu tradicional del blat

Matins del curs escolar. 
Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del pa. Les feines i eines 
emprades en el conreu i la collita del blat; coneixement de la planta al llarg 
del seu cicle biològic, obtenció de la farina; espais de la masia relacionats 
amb el blat i elaboració de la massa i cocció del pa.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 8 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 21

NOMBRE D’USUARIS: 531 PERSONES (487 ALUMNES I 44 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,80 SOBRE 4

Fem vi, el conreu tradicional de la vinya

Matins del curs escolar. 
Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del vi. Les feines i eines 
emprades en el conreu i la collita del raïm; coneixement de la planta al llarg 
del seu cicle biològic, obtenció del most; espais de la masia relacionats 
amb la vinya i simulació del procés d’obtenció del vi.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 8 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 7

NOMBRE D’USUARIS: 192 PERSONES (178 ALUMNES I 14 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,98 SOBRE 4

L’oli, el conreu tradicional de l’olivera

Matins del curs escolar. 
Taller sobre el procés tradicional d’elaboració de l’oli. Les feines i eines 
emprades en el conreu i la collita de les olives; coneixement de l’olivera al 
llarg del seu cicle biològic, obtenció de l’oli; espais de la masia relacionats 
amb l’oi i elaboració de sabó tradicional.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 8 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 30

NOMBRE D’USUARIS:767 PERSONES (708 ALUMNES I 59 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,83 SOBRE 4

La llana: aprofitament tradicional de l’ovella

Matins del curs escolar. 
Taller sobre el procés tradicional d’elaboració de la llana. La ramaderia 
tradicional, la pastura, l’esquilat i els aprofitaments de les ovelles. 
Observació i comparació d’animals al seu corral. A cabem amb una 
pràctica de treball de la llana a l’aula. La veiem en diferents fases 
d’elaboració: en brut, neta, cardada, filada, tintada i teixida, per continuar 
amb el cardat de la llana, la tinció amb tints naturals (remolatxa, 
pastanaga, julivert i espinacs...) i el seu teixit.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 6 A 8 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 7

NOMBRE D’USUARIS: 193 PERSONES (178 ALUMNES I 15 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,88 SOBRE 4
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MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA

 Tallers de les festes tradicionals
Fem panellets i Busquem el Tió de Nadal

Matins del 22 al 31 d’octubre i del 10 al 21 de desembre.

Cicle de tallers al voltant d’una festa tradicional catalana relacionada amb 
el món rural que oferim en tres moments puntuals del curs, al llarg d’una 
setmana.

La Festa de Tots Sants i l’equinocci de tardor, el coneixement de l’ametller 
i les ametlles i finalitza amb la pràctica d’obtenció de farina d’ametlla i 
elaboració de panellets a l’aula.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 3 A 8 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 8

NOMBRE D’USUARIS: 173 PERSONES (153 ALUMNES I 20 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,96 SOBRE 4

La granja dels cargols

Matins del curs escolar.

L’activitat consisteix en una visita a les instal·lacions per conèixer què 
mengen i com viuen els cargols i poder-los veure i tocar directament al 
seu entorn. Posteriorment a l’aula farem un treball de recerca descobrint la 
biologia dels cargols i els seus aprofitaments.

Part del taller es realitza a la instal·lació de la granja d’engreix de cargols 
impulsada i desenvolupada per CIPO, SCCL per a la integració social.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 3 A 8 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 5

NOMBRE D’USUARIS: 127 PERSONES (109 ALUMNES I 28 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,64 SOBRE 4

Programa pedagògic per a esplais
Els animals de la granja 

Matins del 25/06 al 27/07 i de l’1 al 7/09

La primera part de l’activitat es dedica al coneixement dels animals de 
granja; es complementa amb un taller manual per realitzar elements 
relacionats amb la vida a la masia i la granja i l’activitat acaba realitzant 
jocs tradicionals a l’era de la masia.

PÚBLIC: NENS/ES DE 3 A 9 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 27

NOMBRE D’USUARIS: 732 PERSONES (614 ALUMNES I 118 MONITORS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,82 SOBRE 4

 

Vida i jocs tradicionals a la masia

Matins del 25/06 al 27/07 i de l’1 al 7/09

Visita lúdica a la masia en companyia del monitor per conèixer la vida 
tradicional a pagès. A continuació realitzen un taller relacionat amb el món 
rural i acaben participant en diversos jocs tradicionals a l’era de la masia. 

PÚBLIC: NENS/ES DE 3 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 7

NOMBRE D’USUARIS: 204 PERSONES (179 ALUMNES I 25 MONITORS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,75 SOBRE 4
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Fem pa, el conreu tradicional del blat

Matins del 25/06 al 27/07 i de l’1 al 7/09

Taller sobre el procés tradicional d’elaboració del pa. Les feines i eines 
emprades en el conreu i la collita del blat; coneixement de la planta al llarg 
del seu cicle biològic, obtenció de la farina; espais de la masia relacionats 
amb el blat i elaboració de la massa i cocció del pa.

PÚBLIC: ESCOLARS DE 8 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 8

NOMBRE D’USUARIS: 196 PERSONES (174 ALUMNES I 22 MESTRES)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,84 SOBRE 4

Activitats per a famílies

Casal d’estiu propi
Viu l’estiu a pagès

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019. L’activitat s’ofereix en torns 
setmanals, de dilluns a divendres (excepcionalment, el primer torn 
setmanal de 2019 ha estat de 4 dies, del 25 al 28 de juny). 

Al llarg d’una setmana, els nens i nenes participaran en diferents 
activitats relacionades amb la vida al camp: tallers sobre els conreus i els 
productes del camp, manteniment de la granja i l’hort, jocs d’aigua i jocs 
tradicionals... Cinc dies de diversió i contacte amb la natura i per a gaudir 
d’un estiu diferent.

PÚBLIC: NENS/ES DE 4 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 5

NOMBRE D’USUARIS: 176 NENS/ES

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,89 SOBRE 4

Casal de Nadal propi
Casal de Nadal a can Deu

Del 2 al 4 de gener i 23 i 24 de desembre de 2019. L’activitat s’ofereix 
en torns de dos o tres dies en funció del calendari de festes, de dilluns a 
divendres.

Al llarg de dos dies els infants participen en diferents activitats 
relacionades amb la vida al camp: fer el manteniment de la granja i l’hort, 
tallers relacionats amb la celebració del Nadal...tot plegat dos o quatre 
dies de diversió i contacte amb la natura i els animals de la granja per a 
gaudir d’unes Festes de Nadal diferents.

PÚBLIC: NENS/ES DE 4 A 12 ANYS

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 2

NOMBRE D’USUARIS: 16 NENS/ES

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,81 SOBRE 4

Toca els animals de la granja 
i descobreix la masia
Diumenges al matí excepte agost

Descobrim les feines del pagès a través del coneixement de la granja 
amb un itinerari guiat per la granja, on hi ha exemplars de les 10 espècies 
típiques de les granges catalanes tradicionals. A continuació es visita la 
Masia de Can Deu per reviure l’estil de vida a pagès 

PÚBLIC: FAMÍLIES

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 49

NOMBRE D’USUARIS: 826 PERSONES (342 NENS I 484 ADULTS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,89 SOBRE 4

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA
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Tallers de Festes tradicionals 
Busquem el Tió al Bosc de Can Deu 
Diumenges al matí desembre 
Comencem a la cuina amb el conte del Tió, passem al bosc a buscar els 
tions i acabem a l’aula on cada família decora i s’emporta el seu Tió. 

PÚBLIC: FAMÍLIES

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 8

NOMBRE D’USUARIS: 229 PERSONES (99 NENS I 130 ADULTS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,89 SOBRE 4

Fem panellets a la masia de Can Deu 
Diumenges al matí d’octubre 
Comencem amb un conte a la cuina de la masia per passar a conèixer els 
ametllers i les ametlles, les obrim i molem per a obtenir-ne farina i acabem 
elaborant i coent els panellets. 

PÚBLIC: FAMÍLIES

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 5

NOMBRE D’USUARIS: 120 PERSONES (59 NENS I 61 ADULTS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,85 SOBRE 4

Busquem els Ous de Pasqua a Can Deu 
Del 13 al 18 d’abril al matí 
Comencem amb el conte del conill i els Ous de Pasqua, visitem els conills 
de la granja, anem al jardí on els nens es disfressen de conills i busquen 
els ous que finalment decoren i s’emporten.

PÚBLIC: FAMÍLIES

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 7

NOMBRE D’USUARIS: 139 PERSONES (66 NENS I 73 ADULTS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,91 SOBRE 4

Activitats concertades per a grups

Activitats concertades per a grups
Dates i horaris a concertar

S’ofereix a grups ja formats de diferents col·lectius (AMPA, gent gran, 
associacions...) la possibilitat de concertar en dates a escollir adaptacions 
de les activitats pedagògiques.

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 9

NOMBRE D’USUARIS: 174 PERSONES 

Festes infantils d’aniversari 
L’Animalada

Laborables tarda (de 17:30 a 20h), dissabtes matí (d’11 a 13:30h) i 
diumenges tarda (de16 a 18:30h)

Celebració de festes d’aniversari infantils per a grups de fins a 30 infants, 
amb una durada de dues hores i mitja. La primera hora es dedica a la visita 
als animals de la granja acompanyats per un monitor, mentre que l’hora 
i mitja restant és de temps lliure a càrrec dels pares per a què organitzin 
jocs, menjar...

PÚBLIC: FAMÍLIES

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 23

NOMBRE D’USUARIS: 1.062 PERSONES (536 NENS I 526 ADULTS)

VALORACIÓ DELS USUARIS: 3,87 SOBRE 4

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA
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Activitats per a tots els públics
Vols treballar un hort?

Tot l’any en períodes semestrals. Horaris de treball a l’hort: dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 20h; i diumenges de 9:30 a 14h.

Lloguer de parcel·les de 30m2 per a practicar l’horticultura ecològica en 
períodes trimestrals, amb suport tècnic.

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 4

NOMBRE D’USUARIS: 249 PERSONES

Museu de la Vida al Camp

Tots els diumenges de l’any excepte a l’agost. Horari de 10:30 a 14:30h.

El museu permet recrear, d’una banda, la vida quotidiana a la masia, 
a través de les estances (cuina, sala i dormitoris) moblades amb estris 
quotidians, i de l’altra les feines que es feien al camp, de la qual són 
testimoni les eines exposades a les sales de la planta baixa.

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 50

NOMBRE D’USUARIS: 5.949 PERSONES

(d’aquestes 1.073 visites individuals, 2.556 persones els dies de la Festa 
de Primavera i de la Tardor i 2.320 visites de l’exposició temporal de 
Fotografia Etnogràfica amb obre d’en Marcel Brau). A més, van visitar 
el Museu 5.670 persones formant part de grups que realitzaven altres 
activitats. 

 

22ª Festa de la Primavera
Diumenge 7 d’abril de 2019 Horari de 10:00 a 15:00h.

Jornada lúdica destinada a celebrar l’arribada de la primavera. Com és 
habitual, la Festa té l’objectiu general de donar a conèixer aquest espai 
i d’afavorir la convivència i la cooperació de les famílies, tot realitzant 
una sèrie d’activitats de caire lúdic i alhora divulgatiu. La Festa torna a 
col·laborar amb l’entitat social “Rebost Solidari” mitjançant l’esforç dels 
participants a la gimcana.

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 1

NOMBRE D’USUARIS: 7.022 PERSONES 

 

5ª Festa BBVA de la Tardor
Diumenge 27 d’octubre de 2019 Horari de 10:00 a 15:00h.

Jornada lúdica que celebra l’arribada de la Tardor. Aquesta festa està 
dedicada als productes propis d’aquesta estació de l’any i pretén oferir 
la possibilitat de gaudir d’un dia a l’aire lliure participant en activitats de 
coneixement del mon rural. L’edició del 2018 però, va estar marcada per 
les pluges tant dels dies anteriors com de la mateixa jornada fins a migdia 
amb una forta davallada del públic assistent; a més es va haver d’anul·lar 
algunes activitats i de re-ubicar-ne altres als espais coberts.  

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 1

NOMBRE D’USUARIS: 6.227 PERSONES 

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA
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Cinema de Muntanya a la Fresca
Dijous 4, 11, 18 i 25 de juliol de 2019. Horaris de 21:30 a 23h. 
Nou cicle de Cinema de Muntanya a la Fresca que pretén conjuminar 
l’atractiu de les imatges rodades en plena natura amb el gaudi de les nits 
d’estiu. Les pel·lícules que es projecten provenen de l’edició del 2018 del 
Festival Internacional de Cinema de Muntanya de Torelló i van ser triades 
per a donar una àmplia visió de les diferents modalitats d’esports vinculats 
a la muntanya, tant els clàssics com els més moderns.

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 4

NOMBRE D’USUARIS: 120 PERSONES

Lloguer d’espais
Bosc de Can Deu 
Ús del bosc de Can Deu per a la realització d’activitats

Tot l’any  
Les entitats poden organitzar activitats al bosc de Can Deu per a la 
realització d’actes diversos (esdeveniments esportius, aplecs, romiatges...). 
L’activitat a realitzar, però, ha de ser compatible amb la protecció i 
respecte dels valors naturals i culturals de la finca i de les instal·lacions 
existents.

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 8

NOMBRE D’USUARIS: 6.456 PERSONES

Masia de Can Deu 
Lloguer d’espais per a la celebració d’actes a Can Deu 

Tot l’any  
L’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 ofereix la possibilitat de llogar 
diferents espais de la finca de Can Deu per a la celebració d’actes: espai 
privat de la masia (40 persones); espai exterior de la masia (100 persones) 
o bé l’Església de Sant Vicenç de Verders (20 persones).

PÚBLIC: TOT TIPUS DE PÚBLIC

NOMBRE D’ACTIVITATS REALITZADES: 14

NOMBRE D’USUARIS: 1.571 PERSONES

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA
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Projecte de recuperació 
del bosc de Can Deu
Un cop realitzades tot un seguit de tasques encaminades a la recuperació 
del bosc, quatre anys després de la ventada que el 9 de desembre 
de 2014 va afectar la forest es valora molt positivament com s’està 
desenvolupant la vegetació del bosc, en especial en haver estat el 2018 un 
any més humit que la mitjana, amb abundants pluges al llarg de l’any.

Al gruix del bosc es segueix el pla dissenyat per la Comissió Técnica 
de deixar actuar la regeneració natural amb un registre de control del 
creixement de la vegetació a les parcel·les establertes que, com als anys 
anteriors, van realitzar els alumnes del Institut Rubió i Tudurí de Barcelona 
al desembre. 

L’any 2019 s’han afegit a aquest registre dos instituts de la ciutat: l’IES 
Joan Oliver (3r d’ESO) i l’escola Santa Clara (4t d’ESO) que han practicat 
l’amidament de la vegetació dins del programa Aprenentatge i Servei.

Els accessos al Bosc, les zones més degradades, amb menys possibilitats 
de regeneració i més risc d’erosió es van reforestar amb 5.000 exemplars 
de pi blanc, alzina i pi pinyer al gener i febrer de 2016 i la participació 
de 1.400 persones. En anys successius s’han realitzat jornades de 
participació ciutadana per al manteniment de la reforestació en que han 
continuat participant persones individualment o pertanyents a diferents 
entitats. Així, a les jornades de 2017 hi van participar 600 persones, a les 
de febrer de 2018, 260 persones i a les de 2019, 161 persones.

Com a feines complementàries els dos primers estius es van realitzar regs 
d’establiment per aclimatar els arbrets al seu nou entorn. Es continuen 
realitzant estassades de matollar a les zones de reforestació a finals d’any i 
es retiren els arbres morts, torts o en perill de caure prop dels camins com 
a mesura de seguretat. 

El projecte de recuperació del bosc de Can Deu compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, de Quadpack i de BBVA.

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA
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EL SUPORT DE

Gràcies al suport que des del seu naixement la Fundació ha rebut del BBVA s’han pogut dur a terme nombrosos 
projectes, destacant principalment les activitats programades a l’Espai Natura Fundació 1859 així com el recolza-
ment a les accions dirigides a recuperar el bosc de Can Deu. També volem agraïr el suport i la confiança rebuts per 
a l’impuls i projecció del Fresc Festival, apostant així per la cultura i la difusió de les arts a la nostra ciutat.

PATROCINADORS

INSTITUCIONS COL·LABORADORES

ENTITATS COL·LABORADORES

COL·LABORADORS
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