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2020: UN ANY QUE HA TRANSFORMAT LA NOSTRA SOCIETAT

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. Han passat ja set anys 
des de que vam assumir aquest repte i durant aquest 
temps hem consolidat la nostra tasca i hem arribat a 
col·lectius molt diversos, sempre amb l’objectiu de prio-
ritzar i donar resposta a inquietuds i necessitats dins 
dels nostres àmbits d’actuació.

Sense cap dubte, l’any 2020 serà recordat com un any 
en el qual el món es va aturar i vam haver de reflexionar, 
com a Humanitat, quines eren les nostres prioritats tot 
fent l’esforç d’adaptar-nos a un nou context on el tercer 
sector ha estat clau per a l’acompanyament de la ciuta-
dania en aquest viatge tan incert.

Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, i sempre amb 
l’objectiu de donar resposta a les inquietuds i necessi-
tats dels diversos col·lectius amb els quals treballem 
normalment, hem fet un esforç per oferir les nostres ac-
tivitats i serveis per noves vies. És per això que enguany 
hem apostat per reforçar els continguts digitals, sobre-
tot aquells que han servit com a recolzament al profes-
sorat, facilitant així la seva tasca docent i possibilitant 
l’acompanyament a les famílies durant el curs tan atípic 
que han viscut.
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Joan B. Casas, president

Els principals equipaments de la Fundació, l’Espai 
Cultura i l’Espai Natura, han digitalitzat molts dels seus 
continguts i els han ofert en format de càpsules peda-
gògiques, materials interactius, jocs d’entreteniment i 
altres recursos que s’han posat a disposició del públic 
a través de plataformes com la pàgina web, el nou canal 
de youtube, l’app i les xarxes socials.

Aquestes línies les escric durant el meu darrer any de 
mandat com a president de la Fundació 1859 Caixa Sa-
badell. Un mandant durant el qual, juntament amb la 
resta de components del Patronat, he dedicat tots els 
esforços a possibilitar la tasca de la Fundació, així com 
a fer-la efectiva i perdurable, 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 2020 que resumeix perfectament la 
realitat de l’entitat durant aquest període. 

Les dades que un any més presentem reflecteixen 
perfectament quina ha estat la situació d’excepcionali-
tat viscuda durant aquest any tant atípic. La disminució 
de les activitats presencials ha donat pas a un incre-
ment de les activitats virtuals, transformant el públic 
que tradicionalment era usuari de les nostres activitats 
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als equipaments de la ciutat en usuaris virtuals que han 
pogut gaudir de les propostes de l’entitat sense limita-
cions de mobilitat.

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. 

També, com a President de la Fundació, vull fer  un es-
ment especial al seu personal que, amb un gran esforç 
de dedicació i imaginació, han fet possible mantenir 
l’activitat durant aquest any 2020 adaptant-se a un en-
torn enormement difícil, imprevist i sense precedents. A 
tots ells el meu reconeixement i el del conjunt del Pa-
tronat.

La Fundació continua treballant per dignificar el seu 
patrimoni i oferir una programació cultural i educativa 
de qualitat i innovadora als seus principals equipa-
ments. Aquest és el nostre compromís i continuarem 
invertint el millor de nosaltres per tal d’aconseguir-ho.
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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 continua la tasca que venia desenvolupant 
l’Obra Social d’Unnim Caixa en el conjunt del país, i tres fundacions adscri-
tes 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 
vocació 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 Sabadell- 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’antiga Caixa d’Estalvis de Sabadell, de la que vol es-
devenir 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.
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Durant el 2020, l’actuació de la Fundació ha arribat 
a 36.324 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.

Cal tenir present que entre el març i el novembre els 
equipaments van restar tancats al públic a causa de la 
pandèmia de Covid19. Durant el temps que s’ha pogut 
oferir activitats al públic també cal recordar que es van 
haver d’aplicar dures restriccions d’aforament. És per 
això, que als usuaris de les activitats presencials, cal 
sumar-hi tots els usuaris que han gaudit dels contin-
guts digitals que la Fundació ha posat a disposició de 
tothom a través de diverses plataformes.

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.
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Patronat

PRESIDENT  
Joan B. Casas 

VICEPRESIDENT 
Francesc Clusella 

SECRETARI 
Josep Masip

DIRECTOR 
Joan Carles Sunyer

 

Codi ètic expressiu del 
caràcter i valors de  
la Fundació
El codi ètic pretén definir el caràcter i valors de la 
Fundació 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) 
Mont Callarisa 
Xavi de Gea 
Oriol Canals 
Pedro Picón 
Esther Maya 
Adrián Bernal

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

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  
Sabadell, així com dotar de màxima transparència l’ac-
tivitat fundacional.
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VOCALS 
Ramon Alberich (Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell) 
Pol Gibert (Ajuntament de Sabadell) 
Josep Maria Manyosa (Unió Excursionista de Sabadell) 
Claudi Martí (Club Natació Sabadell) 
Josep Roca (Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell) 
Manel Sabés  
Carlos E. Sánchez (fins desembre del 2020) i Carme Miralles 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 
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ABAST DE LES NOSTRES ACCIONS
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33
Activitats a 

d’altres 
equipaments

395 
Activitats a 

l’Espai Cultura

235
Activitats a 

l’Espai Natura

1.548
Usuaris

23.492
Usuaris

11.284
Usuaris

36.324
Usuaris

663
Activitats

 1.132.708€
Despeses

1.236.657€
Ingressos

Activitats de tercers que ha  
acollit la Fundació en els seus 
equipaments163

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 progra-
mació 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 cen-
tres, 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 superfície agrícola i 
forestal. Preservat des de l’any 1964 quan va ser adqui-
rida per Caixa Sabadell per protegir-la de l’especulació 
urbanística, tot transformant-lo en un Centre d’Activi-
tats Ambientals. 

Comprèn el bosc de Can Deu, un espai protegit desti-
nat a la conservació del medi i al lleure dels ciutadans i 
que l’any 1992 va ser declarat Forest Protectora i comp-
ta amb un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. La 
finca també comprèn l’església de Sant Vicenç de Ver-
ders, recuperada del pantà de Sau per Caixa Sabadell, 
i la masia de Can Deu, documentada des de l’any 1415. 
Actualment, 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 Metropo-
litana 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 àm-
plia i variada; i, un museu etnogràfic modern i fàcilment 
comprensible per als visitants. 

Actualment, aquest Espai és un veritable centre de re-
ferència en educació ambiental, tant per la diversitat de 
valors que s’hi apleguen en aquest equipament com per 
la qualitat de les seves propostes formatives i de lleure.
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
I NATURAL DE LA FUNDACIÓ 
1859 CAIXA SABADELL
El patrimoni arquitectònic de la Fundació 1859 Caixa 
Sabadell està reconegut i distingit per diversos organis-
mes oficials, així doncs, els tres principals equipaments 
de la Fundació estan protegits pel Pla Especial de Pro-
tecció del Patrimoni de Sabadell.

L’edifici seu de la Fundació i l’Espai Cultura Fundació 
1859 estan catalogats com a Patrimoni Cultural Arqui-
tectònic per la Generalitat de Catalunya i formen part de 
la Ruta Europea del Modernisme.

Com a part del compromís de la Fundació per donar a 
conèixer el seu patrimoni els edificis de la Fundació for-
men part del programa Catalunya Convention Bureau, i 
tant el Museu de la Vida al Camp a l’Espai Natura Fun-
dació 1859 com els auditoris i aules de l’Espai Cultura 
Fundació 1859 estan adherits al programa Biosphere, 
que reconeix els establiments compromesos amb el tu-
risme responsable.

 

 
Pel que fa el patrimoni natural de la Fundació, l’any 1964 
Caixa d’Estalvis Sabadell va comprar la finca de Can 
Deu de Sabadell sent el principal objectiu el de mante-
nir i donar a conèixer el ric patrimoni natural, històric i 
cultural que atesora i que, per extensió, és una mostra 
del passat vallesà.

Actualment Can Deu té una superfície total prop de 86 
Ha i és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. 
L’ús principal del bosc és el de lleure i pràcticament fun-
ciona com un parc periurbà per als ciutadans de Saba-
dell i poblacions veïnes.

Des d’un bon principi, Caixa Sabadell va voler pro-
porcionar a la finca una figura jurídica que l’emparés 
d’acord a uns criteris de protecció del paisatge i d’ús 
com a zona d’esbarjo. Per aquest motiu el Bosc de Can 
Deu va ser declarat Forest Protectora per la Generali-
tat l’abril de 1992 (DOGC núm. 1594). Per a la correcta 
gestió del bosc, la finca de Can Deu disposa d’un Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF 1365, publi-
cat al DOGC núm. 4871).
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PROGRAMES PEDAGÒGICS DE LA  
FUNDACIÓ 1859 CAIXA SABADELL

La Fundació 1859 Caixa Sabadell ofereix al llarg de tot el curs diverses pro-
postes pedagògiques adreçades a grups d’escolars, abastant tots els cicles 
de l’educació reglada obligatòria i secundària, entre tot el conjunt d’activi-
tats ofertes.

Les activitats pedagògiques que es realitzen a l’Espai Natura Fundació 1859 
estan programades per a donar a conèixer el món rural i la vida i tradicions 
al camp al voltant de la Masia de Can Deu. 

A l’Espai Cultura Fundació 1859 les escoles troben diversitat de propos-
tes lligades al patrimoni arquitectònic de la Fundació, al contingut de les 
exposicions, tallers d’economia i emprenedoria, càlcul i matemàtiques, de 
contigut científic i tallers de robòtica.

Les activitats pedagògiques que ofereix la Fundació 1859 Caixa Sabadell 
als seus equipaments estan avalades pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya des del setembre de 2015, quan es va signar el 
Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalun-
ya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Fundació, per al desen-
volupament de projectes educatius.

Les activitats pedagògiques de la Fundació també 
han obtingut el Segell de Qualitat del Consell d’In-
novació Pedagògica, entitat que es va crear l’any 
1991 amb el nom de «Consell de Coordinació Pe-
dagògica» i que el 2017 va decidir canviar-se’l per 
l’actual. El Consell en si és impulsat per l’Institut 
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 

(IMEB). Aquests darrers i el  Departament de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) avalen les nostres activitats peda-
gògiques.

D’altra banda, any rere any, aquestes activitats pedagògiques estan re-
colzades pel Programa Ciutat i Escola i són ofertes a totes les escoles de 
Sabadell, les quals poden venir a realitzar diferents activitats de diverses 
temàtiques. El Programa Ciutat i Escola és un programa d’activitats com-
plementàries adreçades als centres educatius. El programa està format per 
una xarxa educativa local integrada per 65 entitats, de la qual forma part la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell.
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DADES ESTADÍSTIQUES

Activitats realitzades

Usuaris de les activitats

235 395

33

1.548
11.284 23.492
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 2014 47.280 681 267 1.945 50.173

 2015 14.169 996 406 1.340 16.911

 2016 31.114 1.493 292 1.631 34.530

 2017 723 1.309 288 1.355 3.675

 2018 12.320 1.025 633 1.840 15.818

 2019 9.630 918 664 1.250 12.462

 2020 856 219 353 120 1.548

comparativa d’usuaris 2014 - 2020
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 2014 24.579 2.826 839 8.033 854 1.555 386 42.623 81.695

 2015 21.131 1.887 777 9.868 1.054 2.683 1.258 45.072 83.730

 2016 13.382 1.459 1.060 8.500 605 4.063 1.490 2.300 47.884 80.743

 2017 20.372 3.735 600 11.144 118 5.231 1.816 2.340 49.581 94.937

 2018 16.814 3.504 617 9.412 308 6.112 2.145 2.800 69.100 110.812

 2019 13.825 4.845 1.064 6.278 157 4.250 2.676 3.000 69.082 105.177

 2020 2.718 4.405 365 821 15.183 23.492
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comparativa d’usuaris 2014 - 2020
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 2014 11.711 994 1.806 7.065 255 9.267 651 7.890 39.639

 2015 12.349 1.145 2.492 6.319 3.302 144 14.131 538 5.900 46.320

 2016 10.487 984 1.741 5.308 4.555 147 10.357 1.575 833 5.775 41.762

 2017 9.808 951 1.641 6.205 6.602 201 9.862 600 4.002 5558 45.430

 2018 9.137 1.674 2.298 5.350 413 246 8.474 260 1.037 5.463 34.352

 2019 9.918 1.324 2.674 7.022 6.227 249 11.619 161 1571 6.456 47.221

 2020 3.039 614 868 3.162 310 2.088 108 10 1.085 11.284

Pressupost realitzat 2020
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Despeses administració 277.022 €

Personal 160.398 €

Activitats Espai Natura 57.520 €

Activitats Espai Cultura 72.581 €

Col·laboracions 12.950 €

Manteniment altres locals 22.245 €

Manteniment jardí 30.746 €

Manteniment edifici modernista 15.889 €

Manteniment i gestió Espai Natura 154.033 €

Manteniment i gestió Espai Cultura 329.324 €

Ingressos 2020
El total d’ingressos de la Fundació a l’exercici 2020 ha estat de 1.236.657 €.

D’aquest total, provenen de fons públics un total de 63.420,22 €:

     - Generalitat de Catalunya  51.230 €

     - Ajuntament de Sabadell    9.360,22 €

     - Diputació de Barcelona     2.830 € 

Els comptes de la Fundació 1859 Caixa Sabadell estan auditats per CAT-89 Grup Audit, SLP.
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Programa d’activitats de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell

Programació d’exposicions 
itinerants

Durant aquest 2020 la programació d’exposicions itinerants ha estat:

EL FARCELL DE LA POSTGUERRA 
De l’1 de setembre al 02 de novembre de 2020  
Museu de Ca n’Oliver de Cerdanyola del Vallès

Del 7 de novembre de 2020 al 12 de gener de 2021  
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries

LA NOVA CANÇÓ 
De l’1 de juliol al 31 d’agost de 2020   
Ajuntament de Calella 

CONTES INFANTILS DE LA GUERRA 
Del 4 de setembre a l’3 de novembre de 2020  
Museu de la Noguera de Balaguer

 Total visitants: 856 persones

Aquestes exposicions formen part d’un extens catàleg d’exposicions de  
diversa índole que la Fundació posa al servei de tots els centres socio-
culturals 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 Indus-
trial 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 particulars. La visita als edificis modernistes i els ta-
llers que la complementen també poden fer-se en anglès.

 Total usuaris de visites i tallers: 219

20

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 2020 s’ha realitzat una cessió a una entitat per a organitzar el seu 
acte.

 Total assistents: 120

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 insti-
tuït l’any 1981 per Caixa Sabadell i que en l’actualitat convoca conjuntament 
la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, amb la col·laboració de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell. L’any 2020 va guanyar el prestigiós guardó 
l’escriptor Albert Forns Canal per l’obra “Abans de les cinc som a casa”.

Albert Forns, Premis BBVA Sant Joan 2020

Balanç Social 
2020
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Col·laboracions amb entitats 

La Fundació té un acord de col·laboració amb la Fundació Bosch i 
Cardellach pel qual, durant el 2020 aquesta darrera ha traslladat la 
seu social a l’Espai Cultura, equipament de la Fundació, i gestiona el 
fons bibliogràfic provinent de l’antiga Biblioteca de Caixa Sabadell. A 
banda, la Fundació, com a patró, hi fa una aportació econòmica.

Per tal d’apropar la cultura i facilitar l’oci familiar als col·lectius en 
risc d’exclusió 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 con-
tinuïtat a l’acord de col·laboració signat amb l’Institut Rubió i Tudurí, 
Escola de Jardineria de Barcelona, per a la realització d’estades de 
pràctiques d’alumnes de formació professional a l’Espai Natura Fun-
dació 1859. Aquestes pràctiques 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 
Sabadell la Fundació manté l’acord de col·laboració per mitjà del qual 
els socis d’aquestes dues entitats gaudeixen de descomptes en algu-
nes de les activitats organitzades per la Fundació.

TOTAL USUARIS 

1.548

TOTAL  
ACTIVITATS 

33

Programa d’activitats de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell

Balanç Social 
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EXPOSICIONS
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 (de l’1 de gener al 12 de març) 
Nombre d’assistents: 1.766 
Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell   
Col·labora: Biblioteques de Barcelona

FOTOS DE DONES FETES PER DONES 
Dates: Del 5 de març al 19 d’abril  
Nombre d’assistents: 230 (de l’1 de gener al 12 de març) 
Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell i Secció de  
Fotografia i Vídeo de la UES 

JOAN VILACASAS. UNA MIRADA INFORMALISTA 
En el centenari del seu naixement 
Dates: Del 15 de setembre de 2020 al 28 de febrer de 2021 
Nombre d’assistents: 422 (del 15 de setembre al 31 de desembre) 
Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell  
Col·labora: Museu Morera de Lleida, Museu d’Art de Sabadell, Espai 
Subirachs, Marie Christine Vila.  
Amb el suport de: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sabadell

FOTOS EN FAMÍLIA 
Dates: Del 15 de setembre de 2020 al 10 de gener de 2021 
Nombre d’assistents: 300 (del 15 de setembre al 31 de desembre) 
Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell, Institut d’Estudis  
Fotogràfics de Catalunyala.

 Total exposicions 2020: 4 

 Total visitants a les exposicions: 2.718

24

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

CINEMA D’ANIMACIÓ
ERI & SOLAN: MISSIÓ A LA LLUNA 
Data: 2 de gener

EL MEU VEÍ TOTORO 
Data: 29 de febrer

BEYOND, BEYOND 
Data: 3 d’octubre

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI 
Data: 12 de desembre

 Total cinema: 4

 Nombre d’assistents: 365

 Valoració: 4,6 (sobre 5)

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS

MINI INNOVA

LEGO WEDO: CONSTRUÏM ROBOTS 
Dates de realització: 7 de febrer, 9 d’octubre

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES AMB LEGO 
Dates de realització: 28 de febrer, 22 de desembre

INVENTS ELECTRÒNICS AMB LITTLEBITS 
Dates de realització: 16 d’octubre

investiga amb el robot true true 
Dates de realització: 24 d’octubre

CONVERTEIX-TE EN YOUTUBER 
Dates de realització: 11 i 18 de desembre

LEGO WE DO 2.0 
Dates de realització: 12 de desembre

CONSTRUEIX LA TEVA POSTAL DE NADAL 
ELECTRÒNICA 
Dates de realització: 19 de desembre

Balanç Social 
2020
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LEGO SPIKE PRIME 
Dates de realització: 29 de desembre

MÀQUINES EN MOVIMENT 
Dates de realització: 30 de desembre

 Nombre total de tallers: 11

 Nombre total d’assistents: 151

 Valoració: 4,8 (sobre 5)

PETITS A LA CUINA

TORTELL DE REIS  
Dates de realització: 3 i 4 de gener

CUINA DE QUARESMA  
Dates de realització: 7 de març

 Nombre total de tallers: 2

 Nombre total d’assistents: 74

 Valoració: 4,4 (sobre 5)

CLUB 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: 18

 Nombre d’assistents: 245

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: 21

 Nombre d’assistents: 245

TALLERS PER A ADULTS

INNOVA +
GOOGLE AD GRANTS: PUBLICITAT EN LÍNIA A COST 
ZERO PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS 
Dates de realització: del 28 al 30 de maig

INTRODUCCIÓ A ARDUINO 
Dates de realització: del 7 de març, del 3 al 24 d’octubre

 Nombre total de tallers: 2

 Nombre d’assistents: 43

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: El mag Merlí 
· Teatre científic: El nàufrag 
· Capes de la Terra i tectònica de plaques 
· Reacciona... Tením química! 
· Bàsic, l’oposat a l’àcid 
· Ciència, acció...reacció! 
· Invents científics 
· Investiguem un crim

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

Balanç Social 
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TALLERS DE TECNOLOGIA I  
ROBÒTICA EDUCATIVA: 
· Lego WeDo: Robòtica educativa 
· Lego: Màquines simples i motoritzades 
· Descobreix en Bee-Bot 
· Construccions mecàniques amb Lego 
· Autòmats de Lego en acció! 
· Lego Spike Prime 
· Lego WeDo 2.0 
· Il·luminem robots! 
· Enginys tecnològics: de l’engranatge a la programació

TALLERS DE CIÈNCIES SOCIALS: 
· Desenvolupa l’esperit emprenedor

TALLERS D’EDUCACIÓ EN VALORS  
I HÀBITS SALUDABLES: 
· L’esmorzar saludable  
· Ous verds amb pernil  
· 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 
· Aventures de Cine 
· Zootrop estroboscòpic

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 
· Modelem l’espai: jocs d’escultura

 Total tallers: 176

 Nombre d’assistents: 4.405

 Valoració: 4,8 (sobre 5)

 

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

Balanç Social 
2020

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
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ALTRES ACTIVITATS FAMILIARS
NADAL RESPONSABLE 
Dates de realització: 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: 595)

Total activitats: 1 

Total usuaris: 595

 
CESSIÓ D’ESPAIS
Nombre de cessions: 155 
Nombre d’assistents: 14.588 
Nombre d’entitats que han usat els espais: 44

Balanç Social 
2020

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI CULTURA

TOTAL USUARIS 
ESPAI CULTURA 

23.492

TOTAL  
ACTIVITATS 

395

MEMÒRIA ACTIVITATS ESPAI NATURA

A l’estiu de 2019 es va renovar l’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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 15

Nombre d’usuaris: 331 persones  
(300 alumnes i 15 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,9 sobre 4
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ELS ANIMALS DE LA GRANJA  
(complementària de tarda). Curs escolar 
 
LL’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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 7

Nombre d’usuaris: 178 persones  
(163 alumnes i 15 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,93 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 30

Nombre d’usuaris: 697 persones  
(699 alumnes i 58 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 6 a 12 anys

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 3

Nombre d’usuaris: 76 persones  
(70 alumnes i 6 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,66 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 11

Nombre d’usuaris: 296 persones  
(272 alumnes i 24 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,37 sobre 4
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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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 18

Nombre d’usuaris: 446 persones  
(6413 alumnes i 18 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,76 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 3

Nombre d’usuaris: 87 persones  
(81 alumnes i 6 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,84 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 14

Nombre d’usuaris: 308 persones  
(281 alumnes i 27 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,74 sobre 4
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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.

Tallers de les festes 
tradicionals
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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 11

Nombre d’usuaris: 211 persones  
(201 alumnes i 20 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,74 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: escolars de 3 a 9 anys

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 6

Nombre d’usuaris: 162 persones  
(121 alumnes i 41 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,94 sobre 4

Públic: escolars de 6 a 8 anys

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 2

Nombre d’usuaris: 55 persones  
(51 alumnes i 4 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,80 sobre 4
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 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: escolars de 3 a 12 anys

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 5

Nombre d’usuaris: 151 persones  
(131 alumnes i 20 mestres)

Valoració dels usuaris: 3,87 sobre 4

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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA i Quadpack Foundation 

Nombre d’activitats realitzades: 1

Nombre d’usuaris: 19 persones  
(17 alumnes i 2 mestres)

Valoració dels usuaris: 4 sobre 4

Activitats per a famílies

Casal d’estiu propi
VIU L’ESTIU A PAGÈS

Del 22 de juny al 31 de juliol i del XX  de setembre de 
2019. L’activitat s’ofereix en torns setmanals, de dilluns 
a divendres (excepte jornades festives entre setmana, 
en què el torn és de només 4 dies).   
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: escolars de 4 a 12 anys

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 8

Nombre d’usuaris: 258 nens/es 

Valoració dels usuaris: 3,89 sobre 4
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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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 3

Nombre d’usuaris: 24 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

Nombre d’activitats realitzades: 27

Nombre d’usuaris: 639 persones  
(279 nens i 360 adults)

Valoració dels usuaris: 3,87 sobre 4

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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

Nombre d’activitats realitzades: 6

Nombre d’usuaris: 129 persones  
(56 nens i 73 adults)

Valoració dels usuaris: 3,91 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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

Nombre d’activitats realitzades: 2

Nombre d’usuaris: 25 persones  
(12 nens i 13 adults)

Valoració dels usuaris: 3,83 sobre 4
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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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 2

Nombre d’usuaris: 39 persones 

Festes infantils d’aniversari 
L’ANIMALADA

Laborables tarda (de 17.30 a 20 h), dissabtes matí (d’11 a 
13.30 h) i diumenges tarda (de16 a 18.30 h)

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

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 1

Nombre d’usuaris: 36 persones  
(12 nens i 24 adults)

Valoració dels usuaris: 4 sobre 4
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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 20 h; i 
diumenges de 9.30 a 14 h.

Lloguer de parcel·les de 28 m2 per a practicar 
l’horticultura ecològica en períodes trimestrals, amb 
suport tècnic.

Públic: tot tipus de públic

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 4

Nombre d’usuaris: 310 persones 

MUSEU DE LA VIDA AL CAMP

Tots els diumenges de l’any excepte a l’agost. Horari 
de 10.30 a 14.30 h.

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: famílies

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

Nombre d’activitats realitzades: 29

Nombre d’usuaris: 2.088 persones  
(d’aquestes 441 visites individuals, i 1.647 persones  
formant part de grups que realitzaven altres activitats. 

 6ª FESTA BBVA DE LA TARDOR 
Diumenge 25 d’octubre de 2020. Horari de 10 a 13 h.

Jornada lúdica que celebra l’arribada de la Tardor. 
L’edició de 2020 es va celebrar de manera no 
presencial a través del canal de Youtube de la 
Fundació. Per promoure la participació del públic,  
es van programar dos concursos i algunes de les 
activitats es podien fer simultàniament des de casa  
o bé descarregar-les per a fer-les posteriorment. 

El càlcul del públic és estimat a partir del nombre 
de visionats del vídeo de la Festa i del nombre de 
participants per família de les enquestes de l’edició  
de 2019.
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Públic: tot tipus de públic

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Col·labora: BBVA

Nombre d’activitats realitzades: 1

Nombre d’usuaris: 3.162 persones
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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 ha de ser compatible amb la protecció i 
respecte dels valors naturals i culturals de la finca i de 
les instal·lacions existents.

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).

Projecte de recuperació 
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Públic: tot tipus de públic

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 1

Nombre d’usuaris: 10 persones 

Organitza: Fundació 1859 Caixa Sabadell 

Nombre d’activitats realitzades: 6

Nombre d’usuaris: 1.085 persones
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TOTAL USUARIS 
ESPAI NATURA 

11.284

TOTAL  
ACTIVITATS 

235

del bosc de Can Deu 
 
Un cop realitzades tot un seguit de tasques encaminades a la recuperació 
del bosc, sis 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, amb un notable creixement de l’arbrat tant del 
reforestat l’any 2016 com del regenerat naturalment de llavor i de rebrot de 
soques.

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 2020 s’ha continuat amb el programa educatiu Aprenentatge i 
Servei amb l’IES Joan Oliver (3r d’ESO) que ha practicat l’amidament de la 
vegetació, però es va haver de suspendre la pràctica amb l’escola Santa 
Clara (4t d’ESO) prevista per al mes d’abril. Al mes de desembre es va 
sumar l’IES Jonqueres.

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 2020 hi van participar 108 
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.  
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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:
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