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Qui som? Què fem?

La Fundació 1859 Caixa Sabadell
va néixer el 2013 amb l’objectiu
de gestionar el fons de l’obra
social de l’antiga Caixa d’Estalvis de Sabadell —de la que vol
esdevenir hereva— amb fidelitat
als principis que han configurat la
seva actuació en el decurs de la
història i adequant-los a una nova
realitat social, amb nous reptes i
fixant noves fites.
La Fundació ofereix una programació estable d’exposicions, arts
escèniques, tallers educatius,
cicles de cinema, circuits mediambientals i visites al seu patrimoni modernista, entre altres
activitats. I ho fa directament i

també mitjançant la col·laboració
amb entitats i institucions de l’entorn, amb la voluntat de participar
activament en la vida social i
cultural del territori.
En resum, una proposta diversa,
singular i de qualitat amb formats
i continguts innovadors que aplega un públic heterogeni i cada
vegada més nombrós: l’any 2018
més de 110.000 persones participaren en les activitats de l’Espai
Cultura.

Un edifici modernista situat al
centre neuràlgic de la ciutat. Innovació, cultura, educació, difusió
de l’art. 3 auditoris, 2 sales d’exposicions, 4 aules de formació, 2
aules informàtiques, un jardí i un
amfiteatre exterior.

Un espai obert a la
ciutadania
Exposicions tallers, espectacles
familiars, activitats escolars, visites als edificis i una programació
cultural molt variada durant els
vespres d’estiu al jardí. Un centre
ple de vida durant tot l’any. Punt
de trobada d’entitats, organitzacions i empreses que utilitzen els
diferents espais per celebrar les
seves activitats.
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EXPOSICIONS
(2018 - 2019)

Sabadell, càmera i acció. Història del cinema a Sabadell
Del 18 de gener al 31 de març de 2019

Davant l’Estat Islàmic. Lluita peshmerga i població civil
Del 18 de desembre de 2018 al 17 de març de 2019

Plastihistòria de la ciència
Del 7 de setembre de 2018 al 5 de gener de 2019

La Nova Cancó. La veu d’un poble
Del 7 de setembre al 5 de desembre de 2018

Contes de la Mediterrània
Del 5 d’abril al 22 de juliol de 2018

Josep Busoms i la seva llum
Del 22 de març al 22 de juliol de 2018

A punt i amunt
De l’1 de setembre de 2017 al 4 de març de 2018

TALLERS

Mini Innova

Mini Innova és el títol que engloba la programació estable de
tallers tecnològics de caràcter lúdic, pedagògic i creatiu, destinats
a infants i famílies, que l’Espai
Cultura Fundació 1859 desplega
des de finals de 2013.
Els objectius d’aquesta línia
d’actuació responen a una doble
dimensió: d’una banda, l’apropament a la innovació tecnològica
com a recurs pedagògic que
incentiva la creativitat i la curiositat, promou el gust per l’aprenentatge, ajuda al desenvolupament
del pensament analític i fomenta
l’esperit crític.

De l’altra, la Fundació 1859
Caixa Sabadell l’entén també
com una tasca imprescindible
d’accessibilitat i democratització
cultural, des de la consciència
plena que tant la creativitat com
la producció i la reproducció dels
fenòmens culturals de les pròximes dècades aniran lligades,
cada cop més, a les tecnologies
emergents del moment, i no només a través de les pantalles.

Amb aquesta visió de futur,
doncs, els tallers Mini Innova es
presenten com una eina més per
ajudar a ampliar i enfortir la xarxa
d’agents de la producció cultural
local de les properes generacions.

MINI INNOVA
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TALLERS

Innova +
L’any 2017, la Fundació 1859
Caixa Sabadell va decidir ampliar
la seva oferta de tallers tecnològics creant una línia de treball
dirigida al públic adult.
Així van néixer els tallers
Innova +, un apropament formatiu a les noves tecnologies basat
en la informació compartida, el
programari de codi obert i l’aprenentatge continu.

Abraçant l’esperit de propostes
com les dels Fab Labs o el moviment maker, la programació dels
tallers Innova + tracta d’integrar,
des d’una perspectiva tant lúdica
com pràctica, diversos camps
de coneixement, com ara l’edició
multimèdia, la comunicació digital, la programació informàtica o
el hardware lliure.
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LLOGUER D’ESPAIS
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Importància i valor
per a l’empresa
Motius per col·laborar amb la
Fundació 1859 Caixa Sabadell:
1. Valors i reputació corporativa
Associar una marca a un equipament emblemàtic, amb una
programació atractiva, innovadora, plural i de qualitat.
2. Un aparador al centre de
Sabadell
Oportunitat de participar en el
gran ventall d’activitats programades durant tot l’any en ple de
centre de la ciutat i contribuir al
creixement social i cultural del
territori.
3. Gran impacte social
i d’imatge
Una mitjana anual de 145.000
persones participen en les diverses activitats.

4. El patrimoni modernista més
important de Sabadell
Possibilitat de participar en el
projecte i gaudir d’alguns dels
edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat.
5. Incentius fiscals
La teva col·laboració amb la
Fundació 1859 Caixa Sabadell
gaudeix de beneficis fiscals pels
quals les persones o empreses
tenen dret a deduir els donatius
en la declaració de la renda o de
societats.
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