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L’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 
reprèn les activitats després de la ventada del 
9 de desembre 
 

• Un cop condicionats mínimament els voltants de la masia 
afectats pel fort vent, les activitats mediambientals tornaran a 
realitzar-se a partir del dimecres 7 de gener.  

 
• Les visites a la granja i el Museu de la Vida al Camp reobriran 

al públic el proper diumenge 11 de gener. 
 

• Les activitats que es realitzen al centre d’educació 
mediambiental es porten a terme amb el suport del BBVA. 
 

 
El fort vent del nord, que va bufar sostingudament el matí del passat dimarts 9 
de desembre , unit a ràfegues molt intenses, superiors als 100 km/hora , van 
tingut un efecte catastròfic  al Bosc de Can Deu. 
 
Ni la masia ni la granja de Can Deu, sortosament, van patir excessius danys 
directament, però sí el seu entorn immediat: jardí romàntic, zones de pícnic i el 
pla de l’església de Sant Vicenç.  
 
Les primeres feines bàsiques que s’han dut a terme han consistit en 
l’obertura de l’accés a la masia de Can Deu, la ret irada dels arbres de 
l’entorn i el condicionament de l’espai de pícnic. El molí ha estat 
desmuntat per tal de procedir a la seva reparació.  
 
Tal i com es va preveure, passat Reis l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 
podrà tornar a donar servei als ciutadans: els hortolans podran tornar  a 
treballar les parcel·les d’horta el dia 7 de gener , l’activitat de visita a la granja 
per a famílies i el Museu de la Vida al Camp  tornaran a oferir-se els 
diumenges al matí des del dia 11 de gener  i els primers grups escolars  de 
2015 estan programats per a dimecres 14 de gener . Aquestes activitats 
reben el suport del BBVA.  
 
Tal i com va expressar des d’un principi en Joan Carles Sunyer, director de la 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 “com a propietaris farem el possible per 
recuperar l’ús que sempre ha tingut la finca, tant de la massa forestal com el 
centre d’educació ambiental”. 
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Tot i això, encara quedaran pendents  feines de reparació i restitució 
d’elements de l’entorn , com ara les tanques d’accés al bosc. A  part , es clar, 
de les feines de desmboscament dels arbres caiguts i de la restitució del 
bosc , tasques que s’aniran fent al llarg dels propers mesos.  
 
Per motius de seguretat, es demana als ciutadans qu e no provin d’accedir 
al bosc , tant per la dificultat de moure’s entre els arbres caiguts com per la 
possible caiguda de branques o d’arbres que hagin quedat malmesos per la 
ventada. 
   
 
 
Més informació al web de l'Espai Natura Fundació Sabadell 1859 
http://www.espainaturasabadell.cat/Que-es-lEspai-Natura/Espai-Natura--
Ventada-a-Can-Deu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què és l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859?  
 
L’Espai Natura Fundació Sabadell (Prada, s/n. Sabadell) és el centre d’activitats ambientals de la 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. És obert a tothom: canalla, famílies, gent gran, joves, entitats, etc. 
32.071 persones van participar el 2013 en les seves activitats puntuals i els seus tallers i circuits adreçats 
a diferents tipus de públic (escoles, esplais, famílies, gent gran). 
 
Can Deu és una masia documentada des del segle XV. El 1964 Caixa Sabadell va comprar-la amb 
l’objectiu de salvar-la de l’especulació urbanística i preservar així per al futur el patrimoni del món rural 
tradicional molt a prop de Sabadell i oferir a tothom un bosc amb 85 hectàrees de vegetació mediterrània 
com un espai de lleure i de conservació del medi. Es calcula que cada any atrau al voltant de 150.000 
usuaris. 
 
El Museu de la Vida al Camp pretén donar testimoni de la vida rural tradicional mitjançant els espais i el 
mobiliari, les eines –agrupades segons els cicles dels conreus mediterranis (blat, vinya i olivera)–, les 
feines del bosc i la sala dedicada al transport en carro i amb bast. 
 


