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L’Espai Cultura, de la Fundació Antiga Caixa Sa-
badell 1859, és un espai sociocultural que té com a 
referents la innovació i la cultura, i la seva implicació 
en la societat actual, amb una especial dedicació a 
l’art i l’educació. Disposa de sales d’exposicions, audi-
toris, aules i un jardí amb un amfiteatre. És un espai 
obert a la ciutadania dedicat a la difusió, formació 
i producció de continguts socioculturals, amb una 
programació oberta i de qualitat.

La programació d’aquest equipament s’adreça a 
diferents col·lectius, amb continguts i formats inno-
vadors, amb la voluntat de fomentar la participació i 
treballar en xarxa amb centres, col·lectius i persones 
amb interessos comuns. Al llarg del curs trobareu 
exposicions, tallers, espectacles familiars, activitats 
per a escoles, visites als seus edificis, una progra-
mació cultural diversa durant els vespres d’estiu al 
jardí, entre d’altres propostes. El centre també és un 
punt de trobada d’altres entitats i organitzacions que 
utilitzen els diferents espais (auditoris, sales, aules, 
amfiteatre, jardí...) per a celebrar les seves activitats.

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859
Carrer d’en Font, 25. 08201 Sabadell

Telèfon 937 286 650

espaicultura@fundaciosabadell.cat

www.espaiculturasabadell.cat

 @EspaiCulturaSbd

    EspaiCulturaSabadell

Horari d’obertura al públic
De dimarts a dissabte, de 17 a 21 h

Matins de dissabte i diumenge, d’11 a 14 h

Dilluns i festius, tancat



EXPOSICIÓ 

L’aventura d’aquell jove reporter 
belga al Tibet
Del 3 de setembre al 10 de gener

TALLERS PER A ESCOLES

El Tibet a través d’una vinyeta
Del 8 de setembre al 22 de desembre

Tallers de robòtica 
educativa Mini Innova
Tot l’any, excepte a l’agost

Tallers d’economia i emprenedoria
Tot l’any, excepte a l’agost

Visites i tallers als edificis 
modernistes
Tot l’any, excepte a l’agost

DISSABTES  
D’ESPECTACLE

Volta de roda
A càrrec de la Cia. Chapertons 
Dissabte 17 d’octubre

Somnis de sorra
A càrrec de la Cia. Ytuquepintas
Dissabte 23 de gener

SUMARI

DISSABTES  
DE CINEMA

L’hivern i la primavera al regne 
d’Escampeta 
Dissabte 26 de setembre

Un gat a París 
Dissabte 21 de novembre 

TALLERS MINI INNOVA

Robots en 2D  
Dissabte 19 de setembre
Creació d’un videojoc RPG en 2D 
(Nivell 1) 
Divendres 16, 23, 30 d’octubre i  
6 de novembre
Creació d’un videojoc RPG en 2D 
(Nivell 2) 
Dissabtes 17, 24, 31 d’octubre i  
7 de novembre
Màquines en moviment  
Dissabte 28 de novembre
Lego WeDo  
Divendres 11 i 18 de desembre

Visites guiades als edificis 
modernistes
Últim diumenge de cada mes  
a les 12 h

Celebra el teu aniversari
Organitza el teu aniversari d’una 
manera creativa i diferent.



Dimecres 23 de 
setembre, a les 19 h

  Gratuïtes  

Dijous 12 de 
novembre, a les 19 h

EXPOSICIÓ

L’AVENTURA D’AQUELL JOVE REPORTER 
BELGA AL TIBET
Del 3 de setembre al 10 de gener 

L’exposició commemora el 65è aniversari de la 
conquesta de l’Annapurna per Maurice Herzog 
i el 50è aniversari de la publicació en català de 
l’àlbum Tintin al Tibet, aventura que va incloure 
un bon nombre de fonts d’inspiració d’aquesta 
conquesta, i considerat per molts tintinòlegs com 
un dels millors treballs d’Hergé, el seu dibuixant 
i guionista. La combinació de realitat i ficció 
permetrà a l’espectador conèixer l’Himàlaia i el 
Tibet d’Hergé.

Hi col·labora: MoulinSab, La Fundació Casa del 
Tibet de Barcelona, el Servei General d’Informació 
de Muntanya i la Unió Excursionista de Sabadell

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
A L’EXPOSICIÓ

Conferències

Sempre ens quedarà el Tibet
A càrrec de Joan Manuel Soldevilla
Un dels tintinòlegs referents a nivell internacional 
que parlarà de les aventures de Tintin al Tibet.

Tibet: història i cultura de la pau
A càrrec de Thubten Wangchen
El director de la Fundació Casa del Tibet explicarà 
les relacions històriques entre el Tibet i els 
moviments per la pau.

Organitza:

Patrocina:

Comissaria:



Dimarts 15 de 
desembre, a les 19 h

Dissabte 3 d’octubre, 
d’11 a 14 i de 16 a 19 h

10 d’octubre,
14 de novembre i 
9 de gener,  
d’11 a 13 h
29 de desembre i
30 de desembre, 
de 17 a 19 h
De 6 a 14 anys

Diumenges  
20 de setembre, 
18 d’octubre, 22 de 
novembre, 20 de 
desembre i 3 de 
gener, a les 12 h

Catalans al cim de l’Annapurna, la muntanya 
que va inspirar Hergé
A càrrec de Jordi Pons, Josep Manuel Anglada i 
Emili Civís
Membres de l’expedició catalana explicaran les 
seves experiències. 
 
Tallers

Rocòdrom i Tirolina: 
activitat dinamitzada per Txequi
L’activitat consisteix a apropar l’escalada a la 
ciutat d’una manera lúdica, oferint un espai 
d’oci i diversió però també de col·laboració i de 
superació.

Taller de còmic teòric i pràctic 
A càrrec del Centre Berenguer 
Els participants coneixeran 
els principals elements 
que conformen el disseny 
de personatges de còmic, 
aplicaran tècniques i materials 
d’il·lustració, treballaran al 
voltant de l’exposició, potenciant els valors de 
l’amistat, la superació, l’esforç i el respecte per 
la natura.
No es requereixen coneixements previs.

Visites comentades a l’exposició

A càrrec de l’Associació MoulinSab 



VISITES I TALLERS PEDAGÒGICS 
PER A ESCOLES I ESPLAIS

EL TIBET A TRAVÉS D’UNA VINYETA
Del 8 de setembre al 22 de desembre

L’activitat consisteix en un recorregut guiat per 
l’exposició “L’aventura d’aquell jove reporter belga 
al Tibet” complementat amb un taller on els 
alumnes tindran l’oportunitat de conèixer el món 
del còmic d’una manera detallada: vinyetes, plans, 
expressions, símbols, etc.

TALLERS DE ROBÒTICA EDUCATIVA  
MINI INNOVA
Tot l’any, excepte a l’agost
 
El taller consisteix a desenvolupar una sèrie de 
competències i coneixements mitjançant l’ús, 
descoberta i aprenentatge de qüestions bàsiques 
de robòtica i programació.

TALLERS D’ECONOMIA I EMPRENEDORIA
Tot l’any, excepte a l’agost

El joc de l’emprenedor
Tots fem l’economia! 
Els participants podran triar entre organitzar-se 
com una societat amb unes normes concretes i 
resoldre situacions econòmiques i socials; o crear 
una petita empresa partint d’unes premisses.



VISITES I TALLERS ALS EDIFICIS 
MODERNISTES (també en anglès)
Tot l’any, excepte a l’agost

Coneguem i experimentem amb els edificis 
modernistes de la Fundació Antiga Caixa  
Sabadell 1859.

Els tallers i les visites estan adaptats als diferents  
nivells escolars. 
Cal inscripció prèvia
Més informació: www.espaiculturasabadell.cat

DISSABTES D’ESPECTACLE 

La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ofereix 
dos cicles de programació per a petits i grans 
“Dissabtes d’espectacles” i “Dissabtes de cinema”. 
Aquesta proposta té com a objectiu oferir als 
usuaris una opció d’oci i divertiment amb una 
programació variada i de qualitat que es presenta 
a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859.

VOLTA DE RODA
17 d’octubre, a les 18.30 h

A càrrec de la Cia. Chapertons 
Espectacle que passa com un llibre desplegable, 
entremaliat i juganer, com un bell àlbum de 
viatges on es gesticula, es balla i es riu. Un somni 
que no deixa indiferent a ningú.
Espectacle teatral amb objectes.



SOMNIS DE SORRA
Dissabte 23 de gener, a les 18.30 h

A càrrec de la Cia. Ytuquepintas 
Emoció i dibuix transporten l’espectador a 
diferents atmosferes, sensacions i racons del món, 
tot això acompanyats de titelles de gran format, 
pintura ràpida i música en directe. 
Espectacle de música, titelles i projeccions.

Preu de l’entrada: 10 € a l’Espai Cultura durant l’horari 
d’obertura de l’equipament
Reserva d’entrades
Per telèfon al: 937 286 650
Per correu electrònic a:  
espaicultura@fundaciosabadell.cat 
Descomptes: 
20%: aturats, jubilats i famÍlies nombroses
40%: socis Club Natació Sabadell i Unió Excursionista  
de Sabadell
Tots els públics. Menors de 4 anys, gratuït 

DISSABTES DE CINEMA

La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 presenta 
un cicle de cinema obert a tots els públics 
a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. La 
programació té com a objectiu oferir propostes 
educatives i de qualitat que aporten valor afegit.

L’HIVERN I LA PRIMAVERA AL REGNE 
D’ESCAMPETA
26 de setembre, a les 18.30 h

Direcció: Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre. 
França, 2008

Organitza:



Durada: 52 minuts
Sinopsi: Dos primers capítols de la tetralogia 
francesa “Les quatre saisons de Léon”, produïda 
pel prestigiós estudi Folimage. L’hivern s’abat 
sobre el regne i l’Ogre de les muntanyes 
s’emporta la bella princesa Mèlia Pa de Pessic.

UN GAT A PARÍS
21 de novembre, a les 18.30 h

Direcció: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol.  
França i Bèlgica, 2010
Durada: 70 minuts
Sinopsi: Un gat porta una doble vida secreta: 
durant el dia va amb Zoé, la filla d’una comissària, 
però a la nit acompanya a un lladre experimentat, 
en Nico, el qual es  qui es desplaça pels terrats de 
París. (guanyadora d’un Oscar).

Preu entrada: 3 € a l’Espai Cultura durant l’horari 
d’obertura de l’equipament
Descomptes: 
20%: aturats, jubilats i famílies nombroses
40%: socis Club Natació Sabadell i Unió Excursionista  
de Sabadell
Tots els públics. Menors de 4 anys, gratuït

Organitza:



TALLERS MINI INNOVA

Una programació pensada per acostar els nens 
i nenes més petits a la robòtica i a les noves 
tecnologies d’una forma lúdica i creativa.  
A càrrec de Dani Velasco.

ROBOTS EN 2D
19 de setembre, de 12 a 14 h

El taller consisteix a descobrir una nova forma 
de crear circuits a través de l’electrònica creativa. 
Innovació i plàstica es fusionen per generar 
robots en 2D, dibuixant i treballant a partir d’un 
circuit electrònic que es crearà amb cables i 
pintura conductora.
Preu: 8 €. De 6 a 10 anys

CREACIÓ D’UN VIDEOJOC RPG EN 2D 
(NIVELL 1)
16, 23, 30 d’octubre i 6 de novembre, de 18 a 20 h

Taller multisessió (4 sessions).
En aquest taller s’arriba a crear un videojoc RPG 
en 2D amb elements bàsics. El procés de creació 
inclou el treball amb els principals elements, 
característiques i possibilitats del RPG Maker.
Preu: 32 € (4 sessions). A partir de 10 anys

Organitza:



CREACIÓ D’UN VIDEOJOC RPG EN 2D 
(NIVELL 2)
17, 24, 31 d’octubre i 7 de novembre, de 12 a 14 h

Taller multisessió (4 sessions)
En aquest taller es treballarà amb elements més 
avançats, S’hi inclouen processos de treball que 
donin continuïtat als continguts desenvolupats al 
taller de “Creació d’un videojoc” (Nivell 1).
Preu: 32 € (4 sessions). A partir de 10 anys

MÀQUINES EN MOVIMENT
28 de novembre, de 12 a 14 h

Un taller per aprendre a construir els teus propis 
robots. Es treballarà amb material electrònic 
trencat i obsolet per fer els robots a mà i casolans, 
deixant a tothom bocabadat. No hi ha telèfon 
mòbil antic que quedi intacte, o raspall de dents, 
o un reproductor MP3, una gravadora de casset, 
ratolins d’ordinador, etc.
Preu: 8 €. De 6 a 12 anys

LEGO WEDO 
11 i 18 de desembre, de 18 a 20 h

El taller es desenvolupa utilitzant un set de 
peces de Lego especialment dissenyat per a 
la familiarització dels infants amb la robòtica a 
partir d’un programa molt senzill. Seguint uns 
passos d’una guia. Després veuran com es pot fer 
moure el robot amb la programació a l’ordinador. 
Finalment, crearan una història conjunta...
Preu: 8 €. De 6 a 10 anys



VISITES AL PATRIMONI

VISITES GUIADES ALS EDIFICIS 
MODERNISTES
Últim diumenge de cada mes, a les 12 h 

Un recorregut apassionant per la història del 
patrimoni modernista de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859. 

Preu: 3€
Cal inscripció prèvia
Consulteu el calendari a: www.fundaciosabadell.cat

CELEBRA EL TEU ANIVERSARI

Organitza el teu aniversari d’una manera creativa 
i diferent aprofitant les exposicions i activitats que 
organitza l’Espai Cultura.
Aquest trimestre pots convidar els teus amics 
i proposar-los que t’acompanyin a celebrar-lo 
vivint una aventura amb el jove reporter belga o 
construint robots.

Demana’ns informació 

Cal inscripció prèvia

Organitza:



NOTÍCIES

La Fundació estrena una nova pàgina web 
amb la programació d’activitats de la nova 
temporada a l’Espai Cultura i l’Espai Natura.

Els socis de la Unió Excursionista de Sabadell i del 
Club Natació Sabadell gaudeixen de descomptes 
en el preu de les activitats organitzades per la 
Fundació. Informeu-vos-en!

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, accepto que les meves dades personals, 
així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Especial 
Antiga Caixa Sabadell 1859, amb domicili al carrer Gràcia, núm. 17 - 08201, Sabadell. Les esmentades dades han estat 
recollides per l’entitat amb la finalitat d’oferir el millor servei personalitzat i informar d’aquelles novetats que puguin ser 
del meu interès. L’afectat podrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a través d’escrit dirigit a Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, carrer de Gràcia, núm. 17 - 08201, Sabadell.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms*:                                                                                         

Correu electrònic*:                                                                                              

Adreça:                                                                                                              

CP:                       Població*:                                                                                         

Telèfon:  Data de naixement:                          

(*) camps obligatoris Signatura (les butlletes sense signar no s’acceptaran)

Vols estar informat 
                   de les nostres activitats?

Si vols estar informat de les activitats que s’organitzen a l’Espai Cultura i l’Espai 
Natura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 per correu electrònic, podeu 
emplenar aquesta butlleta i lliurar-la a qualsevol dels dos centres o bé entrar a 
www.fundaciosabadell.cat i omplir el formulari per rebre la nostra newsletter.



CALENDARI

Setembre
Del 3 de setembre al  
10 de gener

Exposició L’aventura d’aquell jove reporter  
belga al Tibet

Del 8 de setembre al  
22 de desembre

Visites i tallers pedagògics per a 
escoles i esplais:
El Tibet a través d’una vinyeta

Dissabte 19 Taller Mini Innova Robots  en 2D

Diumenge 20 Visita comentada a l’exposició 
“L’aventura d’aquell jove...”

Dimecres 23 Conferència Sempre ens quedarà el Tibet
A càrrec de Joan Manuel Soldevilla

Dissabte 26 Cinema L’hivern i la primavera al regne 
d’Escampeta

Diumenge 27 Visites Visites guiades als edificis modernistes

Octubre
De l’1 d’octubre al  

31 de desembre

Lloguer d’horts ecològics

Dijous 1, 8, 15 i 22 Curs de marxa nòrdica

Dissabte 3 Act. Exposició Rocòdrom i Tirolina

Dissabte 10 Act. Exposició Taller de còmic teòric i pràctic

Divendres 16, 23,  

30 d’octubre i  

6 de novembre

Taller Mini Innova Creació d’un videojoc RPG en 2D 
(Nivell 1)

Dissabte 17 Espectacle Volta de roda
A càrrec de la Cia. Chapertons

Dissabtes 17, 24,  

31 d’octubre i  

7 de novembre

Taller Mini Innova Creació d’un videojoc RPG en 2D 
(Nivell 2)

Diumenge 18 Visita comentada a l’exposició 
“L’aventura d’aquell jove...”



Diumenge 25 Festa BBVA de la Tardor

Diumenge 25 Visites Visites guiades als edificis modernistes

Novembre
Dijous 12 Conferència Tibet: història i cultura de la pau

A càrrec de Thubten Wangchen

Dissabte 14 Act. Exposició Taller de còmic teòric i pràctic

Dissabte 21 Cinema Un gat a París

Diumenge 22 Visita comentada a l’exposició 
“L’aventura d’aquell jove...”

Dissabte 28 Taller Mini Innova Màquines en moviment

Diumenge 29 Visites Visites guiades als edificis modernistes

Desembre
Divendres 11 i 18 Taller Mini Innova Lego WeDo

Dimarts 15 Conferència Catalans al cim de l’Annapurna, la 
muntanya que va inspirar Hergé
A càrrec de Jordi Pons, Josep Manuel 
Anglada i Emili Civís

Diumenge 20 Visita comentada a l’exposició 
“L’aventura d’aquell jove...”

Diumenge 27 Visites Visites guiades als edificis modernistes

Dimarts 29 i  
dimecres 30

Act. Exposició Taller de còmic teòric i pràctic

Gener
Diumenge 3 Visita comentada a l’exposició 

“L’aventura d’aquell jove...”

Dissabte 9 Act. Exposició Taller de còmic teòric i pràctic

Dissabte 23 Espectacle Somnis de sorra
A càrrec de la Cia. Ytuquepintas

Diumenge 31 Visites Visites guiades als edificis modernistes
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Situat al nord de Sabadell (c. de la Prada s/n), l’Espai 
Natura Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, 
comprèn el bosc de Can Deu, un espai protegit 
destinat a la conservació del medi i al lleure dels 
ciutadans; l’església de Sant Vicenç de Verders 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.

En aquest equipament podreu gaudir de tallers 
per a públic familiar, activitats i tallers per a escoles 
i casals d’estiu; podreu conrear el vostre propi hort 
ecològic o celebrar festes d’aniversari o altres esde-
veniments en plena natura. 

Actualment, aquest Espai és un veritable centre de 
referència en educació ambiental, tant per la diversi-
tat de valors que s’hi apleguen en aquest equipa-
ment (naturals, ambientals, etnogràfics) com per la 
qualitat de les seves propostes formatives i de lleure.

Espai Natura Fundació Sabadell 1859
Masia de Can Deu

C. de la Prada, s/n. Sabadell

Telèfon 93 716 47 81

espainatura@fundaciosabadell.cat 

www.espainaturasabadell.cat

 @EspaiNaturaSbd

    EspaiNaturaSabadell                  

   EspaiNaturaSbd

Horari d’atenció telefònica
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h



SUMARI

TALLERS 

Tallers de granja  
per a famílies
Conegueu els animals de la granja
Tots els diumenges, d’11 a 12.15 h

Tallers i circuits per a escolars
Matins del curs escolar

ACTIVITATS 

Lloguer d’horts ecològics
De l’1 d’octubre al 31 de desembre

Animalada. 
Festes d’aniversari infantils
Tot l’any excepte a l’agost

Festa BBVA de la tardor
Diumenge 25 d’octubre de 2015, 
de 10 a 15 h

Sortides de marxa nòrdica
Dijous 1, 8, 15 i 22 d’octubre,  
a les 18 h

EXPOSICIÓ 

Visita al museu amb dinar  
de pagès
Imprescindible reserva prèvia
Dissabtes (excepte agost), 
de 12 a 17 h



TALLERS

TALLERS DE GRANJA PER A FAMÍLIES
Diumenges de tot l’any, excepte a l’agost

Coneguem els animals de la granja
Aquesta activitat vol apropar els participants al 
coneixement del bestiar de la granja tradicional 
en un taller d’1 hora de durada.

Preus: 7 €/persona. Menors de 2 anys, gratuït. 
Promoció especial per a famílies clients de BBVA: 
5 €/persona (gratuït per a menors de 2 anys).
Edat recomanada: Infants majors de 2 anys.
Tots els públics
 
Activitats per a grups de famílies
Si sou un grup de famílies ja format (AMPA, grup 
d’amics...) us oferim la possibilitat de fer activitats 
en dates a convenir:

La durada de cadascuna de les activitats és de 2 
hores i podeu triar entre:

· 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

Preu: 180 €/grup en cap de setmana.
Promoció per als socis del Club Natació Sabadell i la 
Unió Excursionista de Sabadell: 5 €/persona 
Màxim de 30 persones/grup
Informació i inscripcions:  
espainatura@fundaciosabadell.cat i 93 716 47 81

Organitza:



TALLERS I CIRCUITS PER A ESCOLARS
Matins del curs escolar

Activitats de granja 
“Els animals de la granja i l’hort” i “Els animals de 
la granja”

Circuits
“Món rural”, “Bosc mediterrani”, “Bosc dels sentits” i 
“Masies i tecnologia agrària tradicional”

Tallers monogràfics
“Fem pa”, “Fem vi” o “Fem oli”

Les activitats estan dissenyades per a grups 
escolars de fins a 30 alumnes. Depenent 
de l’activitat, es poden fer 2 o 3 grups 
simultàniament.

La durada és entre dues hores i dues hores i mitja 
i les activitats s’oferiran al llarg del curs escolar. 
Cada activitat és conduïda per un monitor que 
s’ocupa de les explicacions i l’animació.

Circuits i monogràfics: 165 €/grup classe
Granja i hort: 197 €/grup
Els animals de la granja: 155 €/grup
Promoció per a esplais clients de BBVA:  
20% de descompte
Promoció per a escoles de màxima complexitat:  
20% de descompte
Escoles clientes de BBVA i de màxima complexitat: 
30% de descompte
 

Organitza:



ACTIVITATS

LLOGUER D’HORTS ECOLÒGICS
De l’1 d’octubre al 31 de desembre

Horticultura ecològica
Durant tres mesos, disposareu de la cessió d’ús 
d’una parcel·la d’hort de 28 m2, amb la qual 
aprendreu a conrear la terra, gaudir del contacte 
amb la natura i recollir els fruits dels vostres 
esforços com a pagesos novells. En acabar el 
trimestre, els usuaris tenen l’opció de prorrogar el 
contracte un nou trimestre o deixar la parcel·la a 
disposició d’altres usuaris.

Les parcel·les es dedicaran a la pràctica de 
l’horticultura ecològica. Els participants podran 
rebre assessorament virtual, però el segon 
diumenge de cada mes també disposaran de la 
presència d’un especialista.

Lloc: Espai Natura Sabadell.  
Masia de Can Deu, c. de la Prada, s/n. Sabadell
Preu: 100 €/trimestre. 
El preu INCLOU el dret a treballar la terra i 
l’assessorament. El preu NO INCLOU (i s’hauran de 
pagar complementàriament) l’aigua de reg, els fems 
i les canyes i els serveis de llaurat demanats.
Descompte: 30% als socis del Club Natació Sabadell 
i la Unió Excursionista de Sabadell
Inscripcions:
Telèfon 93 716 47 81, de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h. També a espainatura@fundaciosabadell.cat 
(indiqueu nom, edat i telèfon de contacte).

Organitza:



ANIMALADA FESTES D’ANIVERSARI
Tot l’any, excepte a l’agost

Festes d’aniversari infantils

Voleu celebrar el vostre aniversari d’una forma 
ben especial?
Us obrim les portes de la masia i el bosc de Can 
Deu perquè pugueu celebrar el vostre aniversari 
d’una manera diferent: envoltats dels animals de 
la granja, en un entorn incomparable a l’aire lliure 
i divertint-vos amb els jocs de tota la vida.

Per què són diferents les nostres festes?
Perquè aprenem coses sobre el medi ambient, 
alhora que ens divertim a l’aire lliure.

Lloc: Masia de Can Deu

Entre 3 i 12 anys

Opció A
Visitem els animals de granja.
Preparem el regal a l’homenatjat/ada i fem un collage 
sobre la granja.
Ens divertim amb els jocs tradicionals a l’era o bé 
treballarem l’hort.
Preu: Laborables, 192 €/grup.  
Caps de setmana: 227 €/grup.

Opció B
Visitem els animals de la granja.
Temps lliure
Preu: Laborables, 145 €/grup.  
Caps de setmana: 180 €/grup.

Organitza:



FESTA BBVA DE LA TARDOR
Diumenge 25 d’octubre de 2015, de 10 a 15 h

L’Espai Natura Sabadell celebra la Festa BBVA de 
la Tardor al bosc i masia de Can Deu, on podreu 
gaudir d’una diada molt especial. 
A diferència de la festa de la Primavera, les 
activitats estaran dedicades a un públic més adult, 
tot i que també n’hi haurà d’adreçades al públic 
familiar per a què petits i grans gaudeixin dels 
productes de la tardor (fruits secs, castanyes i 
moniatos, carbasses i bolets...).

Hi podrem trobar un mercat de productes de 
tardor, un espai gastronòmic amb petits tastos, un 
espai d’art i natura; visitar el Museu de la Vida al 
Camp i la granja...

Preu: Gratuït. No cal inscripció

SORTIDES DE MARXA NÒRDICA
Dijous 1, 8, 15 i 22 d’octubre, a les 18 h

Esport de resistència amb bastons apte per 
a tothom, independentment de la seva edat 
o condició física, que serveix per a mantenir 
tonificada la musculatura i contribueix a prevenir 
les malalties cròniques. El curs consta de 4 
sessions amb part teòrica i pràctica.

Preu: Consulteu la nostre web  
Hi haurà servei de lloguer de bastons per a qui no 
en disposi.

Organitza:

Organitza:



EXPOSICIÓ 

VISITA AL MUSEU AMB DINAR DE PAGÈS
Dissabtes (excepte agost), de 12 a 17 h 
Masia de Can Deu

Amb aquesta activitat els participants podran 
reviure la vida tradicional a pagès tot visitant 
la masia de Can Deu: les estances, el mobiliari 
i els estris de la vida quotidiana. Posteriorment 
coneixeran les feines del camp a les sales 
d’exposició d’eines agrícoles dedicades als 
conreus del blat, la vinya i l’olivera, amb textos, 
fotografíes i vídeos il·lustratius.

A continuació, es farà un dinar a les instal·lacions 
de la masia i, ja per finalitzar, podran visitar la 
granja-escola, on coneixeran exemplars de les 
10 espècies animals tradicionals al camp català i 
podran tocar-los i alimentar-los.

Preu:
· Museu + dinar de pagès: 22 €/persona
· Museu + menú infantil + granja nens: 18 €/nen
Dates per concertar
Activitat per a grups ja constituïts,  
mínim de 25 persones.
Imprescindible reserva prèvia
Informació i reserves: al telèfon 93 716 47 81 o a 
espainatura@fundaciosabadell.cat
Tots els públics

Organitza:




