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Qui som? Què fem?

La Fundació 1859 Caixa Sabadell 
va néixer el maig de 2013 amb 
l’objectiu de gestionar el fons de 
l’obra social de l’antiga Caixa d’Es-
talvis de Sabadell. La Fundació en 
vol esdevenir hereva, amb fideli-
tat als principis que han conduït 
la seva actuació en el decurs de la 
història però responent a una nova 
realitat social, a nous reptes i fi-
xant-se noves fites.

La Fundació ofereix una programa-
ció estable d’arts plàstiques, arts es-
cèniques, tallers educatius, circuits 
mediambientals i visites als edificis 
modernistes, entre altres activitats. 

I ho fa directament i també mitjan-
çant la col·laboració amb entitats i 
institucions de l’entorn, amb la vo-
luntat de participar activament en la 
vida social i cultural del territori. 

Una oferta diversa, singular i de  
qualitat amb formats i continguts 
innovadors que aplega un públic 
heterogeni, divers i cada vegada 
més nombrós: l’any 2018 més de 
34.000 persones participaren en-
les activitats de l’Espai Natura

. 
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C. de la Prada, s/n. 08207 Sabadell
espainatura@fundaciosabadell.cat
Telèfon 937 259 522

Situat al nord de Sabadell, l’Espai 
Natura és una finca de 86 hectàre-
es de bosc protegit que consta de 
la Masia de Can Deu, el Museu de la 
vida al camp, el Centre d’Educació 
Ambiental i l’ermita de Sant Vicenç 
de Verders.

El bosc i la natura, a 5 minuts 
del centre de la ciutat

Gaudir d’un entorn natural com el 
bosc de Can Deu sense haver de 
desplaçar-se és molt poc freqüent.
L’Espai Natura ofereix diferents ac- 
tivitats adreçades a tot tipus de col-
lectius, des de famílies a escoles, 
amb les que vol acostar als partici-
pants el coneixement de la vida ru-
ral tradicional.



MUSEU DE LA VIDA  
AL CAMP

 

TALLERS
(2019 - 2020)

Exposicions temporals
 

Tallers de temporada

Visita al Museu de la Vida al Camp
Diumenges de tot l’any, de 12.30 a 14.30 h

Tallers de Granja per a famílies
Diumenges de tot l’any, excepte a l’agost



Activitats per a grups 
de famílies i altres 
col·lectius

Tallers i circuits per 
a escolars

TALLERS
· L’oli. El conreu tradicional de l’olivera 
· Fem vi. El conreu tradicional de la vinya 
· Fem pa. El conreu tradicional del blat 
· Els animals de la granja i l’hort

ACTIVITATS DE GRANJA
“Els animals de la granja i l’hort”, “Els animals de la granja”  
i “La granja dels cargols”

CIRCUITS
“Món rural”, “El bosc dels sentits”, “El bosc mediterrani”, 
“Orientació i gestió forestal. Noves tecnologies” i “Masies  
i tecnologia agrària tradicional”

TALLERS DE FESTES TRADICIONALS
“Busquem els Ous de Pasqua”, “Fem panellets”  
i “Busquem el Tió de Nadal”

TALLERS MONOGRÀFICS
“Fem pa”, “Fem vi”, “Fem oli” i “La llana”



ACTIVITATS

Dia Internacional dels Museus:  
jornades de portes obertes  
al Museu

Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus, el Museu de la Vida 
al Camp ho celebra amb la tradi-
cional jornada de portes obertes 
perquè tothom pugui conèixer com 
es vivia tradicionalment a pagès 
mitjançant les estances amb mo-
bles i estris quotidians, les sales 
d’exposició dedicades als conreus 

tradicionals mediterranis i les expo-
sicions temporals. 
A la visita també es fa particular es-
ment d’una de les peces exposa-
des, que serà la Joia del Museu per 
a l’any en curs.

El món rural tradicional, tal com 
havia perviscut fins a l’inici del se-
gle XX, ha desaparegut. Els canvis 
socials i tecnològics ens han portat 
una agricultura tecnificada i han fet 
que la nostra societat s’allunyi del 
món rural.
A través del Museu de la Vida al 
Camp i la Masia de Can Deu es 
proposa un retrobament amb el 
món rural tot visitant la masia tra-
dicional: les habitacions, els estris 
de la vida quotidiana i les eines del 
treball al camp.

El Museu permet recrear la vida 
quotidiana a la masia, a través de 
les estances (cuina, sala i dormito-
ris) moblades amb estris quotidians 
i les feines que es feien al camp i 
esdevé una atractiva mostra didàc-
tica del món rural tradicional.

Les eines estan exposades a les 
sales de la planta baixa, agrupa-
des pels conreus del blat, la vinya 
i l’olivera i acompanyades de filma-
cions, fotografies i textos en són 
testimoni, amb un tercer espai se-
parat que se centra en les activitats 
forestals i estris relacionats amb el 
transport.

El Museu de la Vida al Camp és 
obert al públic general els diumen-
ges al matí i s’hi ofereixen visites 
guiades.

MUSEU

Museu de la Vida al Camp 



ALTRES
ACTIVITATS

Tallers i circuits per a esplais 

“Animalada”
Festes d’aniversari

Festa BBVA de la Primavera 

“Viu l’estiu a Can Deu” 
Casal d’Estiu i de Nadal

Festa BBVA de la Tardor 



UN ESPAI PRIVILEGIAT AMB MOLTES POSSIBILITATS

Amb una mitjana de gairebé 42.000 visitants a l’any, l’Espai Natura és 
únic dins la Regió Metropolitana de Barcelona i un centre de referència 
en educació ambiental per la quantitat i qualitat de les propostes forma-
tives i de lleure. 

Conté un bosc protegit que alhora és un parc periurbà per als ciutadans 
de Sabadell i de poblacions veïnes.

· 41.963 Usuaris 
· Més de 597 activitats anuals a l’Espai Natura.

FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL

L’Espai Natura  
en xifres

ABAST DE LES ACCIONS DE LA FUNDACIÓ AL 2018

84
Activitats a 

altres 
equipaments

15.818
Usuaris

631 
Activitats a 

l’Espai Cultura

110.659
Usuaris

599
Activitats a 

l’Espai Natura

34.339
Usuaris

160.816
Usuaris

1.314
Activitats

Activitats de tercers que ha  
acollit la Fundació en els seus 
equipaments368

ABAST DE LES ACCIONS DE LA FUNDACIÓ AL 2021



FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL

Importància i valor 
per a l’empresa

Motius per a col·laborar amb la Fundació 1859 Caixa 
Sabadell:

Valors i reputació corporativa
Associar una marca a uns equipaments emblemàtics 
i capdavanters amb una programació atractiva, inno-
vadora, plural i de qualitat.

Un aparador al centre de Sabadell
Oportunitat de participar en el gran ventall d’activi-
tats programades durant tot l’any en ple centre de 
la ciutat i contribuir al creixement social i cultural del 
territori.

Gran impacte social d’imatge
Una mitjana anual de 145.000 persones participen 
en les diferents i diverses activitats.

El patrimoni modernista més important de  
Sabadell
Possibilitat de participar en el projecte i gaudir d’al-
guns dels edificis més emblemàtics del modernisme 
a la ciutat.

Incentius fiscals
La teva col·laboració amb la Fundació gaudeix de 
beneficis fiscals. Entre un 35 i un 40% de deducció 
en l’impost de Societats i entre un 30 i 35% de de-
ducció de l’IRPF.

i molt més!
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