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Joc de l’esquirol
D’esquirol a esquirol, fes un vol!

Què podeu trobar a l’Espai 
Natura Fundació 1859 Caixa 
Sabadell?

Més de 80 hectàrees de bosc per gaudir de la 
natura, el Museu de la Vida al Camp i el Centre 
d’Educació Ambiental, amb activitats dedicades 
a escoles, esplais, famílies, grups de gent gran i 
públic en general. 

L‘Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell 
ocupa la finca de Can Deu, de 86 hectàrees de 
superfície agrícola i forestal, que està situada al nord 
de la ciutat de Sabadell i que ha estat preservada 
des del 1964, quan va ser adquirida per Caixa 
Sabadell. 

Inclou el Bosc de Can Deu, un espai protegit 
destinat a la conservació del medi i al lleure dels 
ciutadans, 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 de Can Deu.

El Museu de la Vida al Camp representa el retroba- 
ment amb el món agrari tradicional, desaparegut a 
causa dels canvis socials i tecnològics produïts al 
segle XX. 

Es poden visitar diverses dependències de la casa, 
com ara la cuina, la sala i les antigues cambres, 
que conserven el mobiliari i els estris propis de fa 
100 anys. Gran part de la planta baixa de la masia 
i dels antics coberts annexos es dedica a mostrar 
la tecnologia agrícola anterior a la mecanització del 
camp. S’hi exposen prop de 200 eines originàries 
del Vallès i de la Catalunya central, bàsicament del 
segle XIX i principis del XX. 

El Centre d’Educació Ambiental de Can Deu 
va néixer l’any 1972 amb l’objectiu d’estimular un 
millor coneixement del medi, tant natural com rural, 
aprofitant els recursos del bosc, dels camps i del 
patrimoni cultural de la masia. 

També té com a objectiu promoure entre les noves 
generacions un major respecte pel medi ambient.

L‘Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell 
ofereix un seguit d’activitats destinades al públic 
escolar, esplais i casals d’estiu, famílies, grups de 
gent gran i altres col·lectius al llarg de tot l’any. 

Les activitats que es desenvolupen a l’Espai Natura 
Fundació Sabadell 1859 reben el suport del BBVA.

I també hi ha la possibilitat de llogar diferents espais 
de la finca per realitzar-hi activitats: el bosc, els 
espais interiors els voltants de la masia.

Informació i reserves
Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell
Masia de Can Deu
C/ del Bosc, s/n, Sabadell
Tel. 93 716 47 81 (feiners de 9 a 14 h)

espainatura@fundaciosabadell.cat
www.espainaturasabadell.cat
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