
Agenda 
d’activitats

Abril, maig i juny de 2018



Activitats per a famílies

Vols viure la ciència i la tecnologia en família? No et 
perdis les propostes que el Museu del Gas ofereix 
a petits i grans. Plegats descobrirem la importància 
de l’eficiència energètica, els avantatges del progrés 
tecnològic i els secrets que amaga el patrimoni industrial.

Tardes de dissabte  
al Museu del Gas

Mimi i la girafa blava
Dissabte 14 d’abril,  
a les 17:30 h
Coneixeràs la realitat 
de les discapacitats i el 
valor de la diferència, 
mitjançant un espectacle 
de titelles adreçat a 
famílies amb infants 
de 3 a 8 anys. Activitat 
coorganitzada amb  
Nexe Fundació.

Papers plens d’història
Dissabte 19 de maig,  
a les 17:30 h
En el marc de l’Any 
Europeu del Patrimoni 
Cultural, t’inspiraràs en la 
Joia del Dia Internacional 
dels Museus d’enguany, 

un antic facsímil de l’arxiu 
històric, per crear un 
document personalitzat 
per recollir la teva història.

Celebrem el Dia 
Mundial del Medi 
Ambient
Dissabte 16 de juny,  
a les 17:30 h
A la plaça del Gas, 
experimentaràs els 
secrets de l’eficiència 
en la vida quotidiana 
mitjançant un Scalextric 
ben especial, 
entre d’altres 
tallers per a 
petits i grans.

Uneix-te al Club CH4 del Museu del Gas de 
la Fundació Gas Natural Fenosa posant-te en 
contacte amb nosaltres. Gaudiràs d’aquestes i de 
moltes altres activitats exclusives que preparem 
especialment per a tu!

Activitat 

gratuïta, 
sense 

reserva!

De diumenge  
al Museu del Gas

Els quatre elements
Diumenge 8 d’abril,  
a les 11:30 h
Descobriràs els elements 
clàssics de la natura 
creant un utensili de fang.

Troba la rosa i el drac
Diumenge 22 d’abril,  
a les 11:30 h
Et prepararàs per a la 
Diada de Sant Jordi, 
tot participant en un 
joc de pistes dins les 
exposicions del  
Museu del Gas.

Peri-què? Periscopi!
Diumenge 13 de maig,  
a les 11:30 h
Construiràs aquest 
enginy que, gràcies al joc 
de miralls, et mostrarà 
imatges dels racons  
més amagats.

Vells aromes medievals
Diumenge 20 de maig,  
a les 11:30 h
Fabricaràs bossetes 
aromàtiques per 
ambientar el teu espai.

I tu, quina energia tries?
Diumenge 27 de maig,  
a les 11:30 h
Aprendràs a abastir les 
necessitats energètiques 
i coneixeràs les diferents 
fonts d’energia, amb els 
seus avantatges i els  
seus inconvenients.

Per a una dolça Revetlla
Diumenge 10 de juny,  
a les 11:30 h
Aprendràs a fer una coca 
tradicional de Sant Joan 
tot farcint-la al teu gust.

Preu: 3 ¤. Gratuït per als membres del Club CH4.



Activitats per a adults

Vermuts Embassa’t 
del Museu del Gas

El Museu del Gas presenta la quarta edició d’un cicle 
de concerts que s’ha convertit en una finestra idònia 
per descobrir nous talents de la música de casa 
nostra. Entre glop i glop de vermut i en un context 
intimista, escoltarem propostes musicals emergents 
i heterogènies a cura del Festival Embassa’t, una 
mostra de la riquesa artística de l’escena del país.

“De la foguera 
paleolítica a les 
energies més 
transgressores”,  
una xerrada amb  
Marc Boada

Flamaradas
Diumenge 8 d’abril,  
a les 12 h

Ferran Palau
Diumenge 15 d’abril,  
a les 12 h

Joana Serrat
Diumenge 22 d’abril,  
a les 12 h
Activitat gratuïta oberta a 
tothom, a la plaça del Gas

Marta Knight +  
Cor Blanc
Diumenge 29 d’abril,  
a les 12 h

Matthew McDaid
Diumenge 6 de maig,  
a les 12 h

Intana
Diumenge 13 de maig,  
a les 12 h
Activitat gratuïta oberta a 
tothom, a la plaça del Gas

Me and the Bees
Diumenge 20 de maig,  
a les 12 h

Olivemoon
Diumenge 27 de maig,  
a les 12 h

Dissabte 14 d’abril, a les 19 h
El divulgador científic Marc Boada ens farà descobrir 
com l’energia i la ciència s’han aliat per aconseguir que 
l’energia flueixi fins als últims racons de la nostra vida. 
La xerrada proporcionarà les eines per prospectar el 
futur de l’energia i imaginar com resoldre els immensos 
reptes que tenim al davant.

Fa uns 400.000 anys, els éssers humans vam 
començar a utilitzar el foc, que va esdevenir la primera 
font d’energia. Aquella experiència va ser tant positiva 
que, des d’aleshores, l’ús de l’energia s’ha incrementat 
i, actualment, és la clau de volta de la nostra civilització: 
res no seria possible sense ella i potser per això en 
fem servir un volum molt gran. Al contrari del Paleolític, 
avui pensem en el ús racional de les energies i a trobar 
fonts energètiques poc contaminants i molt més 
eficients que aquella primera foguera.

Preu: 5 ¤. Venda d’entrades a www.embassat.com i  
al Museu del Gas 1 hora abans de l’inici de l’espectacle.  
Activitat coorganitzada amb SBD Sona Jove. Activitat gratuïta, amb reserva prèvia.

Nit de la 

ciència!

http://www.embassat.com


Activitats per a adults 

Guardians de la 
història. Room Escape 
al Museu del Gas

Dissabtes 28 d’abril, 26 de maig i 30 de juny,  
de 16 a 20 h
Mitjançant una aventura emocionant en la qual seràs 
protagonista, descobriràs els secrets de la història de 
l’energia tot participant en un joc d’enigmes apte per 
als més intrèpids. T’hi atreveixes?

Activitat per a grups de 2 a 8 persones. Durada: 60 min. Preu: 5 ¤.

Enèrgics!

Els divendres, al Museu del Gas, experimentaràs totes 
les cares de l’energia mitjançant propostes artístiques 
multidisciplinars, gràcies a un cicle d’activitats per a 
adults presentat en un escenari privilegiat i acompanyat 
d’un petit refrigeri.

Concert de Filferro
Divendres 18 de maig,  
a les 22 h
Escoltaràs temes clàssics 
del pop-rock adaptats al 
català interpretats per 
aquest duet manresà 
acústic, format per 
Gerard Serratroy i  
David Repullés.

Hi havia una vegada,  
al Mirador del  
Museu del Gas...
Divendres 22 de juny,  
a les 22 h
Gaudiràs de l’arribada de 
l’estiu, amb una sessió 
de conta-contes per a 
adults sobre energia i 
patrimoni industrial, a 
càrrec de la rondallaire 
Sherezade Bardají.

Preu: 4 ¤. Entrada reduïda: 3 ¤.

Activitats per al públic general

La Diada de  
Sant Jordi

El 23 d’abril, el Museu del Gas celebrarà la Diada 
de Sant Jordi a la plaça del Gas, tot oferint diverses 
activitats relacionades amb la literatura i l’energia. Al 
llarg de la jornada, es podran adquirir llibres i contes 
especialitzats en energia i medi ambient a la botiga 
del Museu del Gas.

Com en edicions passades, el Museu del Gas 
participarà en el Bookcrossing, una iniciativa conjunta 
dels centres culturals d’Espanya més representatius, 
que posarà en circulació milers de llibres i que 
s’emmarca en la celebració del Dia Internacional 
del Llibre. En aquest sentit, el Museu del Gas 
llançarà una selecció d’una cinquantena de títols de 
la Fundació Gas Natural Fenosa als carrers de tot 
Catalunya i Espanya, en una acció en la qual els llibres 
poden arribar a qualsevol punt del món. Es tracta 
de publicacions especialitzades en medi ambient, 
energia, patrimoni i història.

Jornada de portes 
obertes i venda de 
llibres
Dilluns 23 de abril,  
de 10 a 20 h

No perdrem el  
fil de la lectura
Dilluns 23 de abril,  
de les 10:30 a les 13:30 h  
i de les 16:30 a les 19:30 h
Crearàs punts de llibre 
en un taller per a grans i 
petits.

Activitats 

gratuïtes 

obertes a 

tothom!



Activitats per al públic general

Dia Internacional  
dels Museus i  
Nit dels Museus

El 18 de maig els museus commemoren el  
Dia Internacional dels Museus, una iniciativa que 
té com a objectiu apropar al públic les institucions 
museístiques de la ciutat. Els Museus Municipals de 
Sabadell d’Art i d’Història, l’Espai Cultura Fundació 
Sabadell 1859, el Museu de l’Institut Català de 
Paleontologia Miquel Crusafont i el Museu del Gas 
de la Fundació Gas Natural Fenosa, oferiran jornades 
de portes obertes i activitats per al públic familiar. 
El públic també podrà visitar la Joia del Museu, una 
peça singular de la col·lecció exposada amb motiu de 
l’efemèride, i participar en una gimcana.

El 19 de maig se celebra la Nit dels Museus, una 
iniciativa orientada al públic adult i jove que proposa 
una sèrie d’espectacles distribuïts pels diversos 
espais museístics de Sabadell.

Jornades de  
portes obertes
Del 18 al 20 de maig

Visita guiada al Museu
Divendres 18 de maig,  
a les 19 h

Nit dels Museus  
a Sabadell
Dissabte 19 de maig,  
a les 19 i a les 21 h
Participaràs en l’itinerari 
guiat “Cinc museus,  
cinc històries”. 
Lloc de trobada:  
plaça del Gas.

Els Museus al carrer
Diumenge 20 de maig,  
de 12 a 14 h
Al Racó del Campanar 
de Sabadell, descobriràs 
l’activitat educativa i 
cultural dels equipaments 
de la ciutat.

Activitats 

gratuïtes!



Cada primer diumenge de mes, a les 12 h, us oferim una 
visita guiada gratuïta que us permetrà descobrir el museu 
des d’una nova perspectiva!

Percolateur. Cafetera per a la indústria hotelera
Fabricant: Acemon Domére, Avinyó (França) 

Acer, ferro, llautó i vidre 
c. 1916

Museu del Gas
Fundació Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 934 129 640
museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
www.museudelgas.org

Per a totes les activitats, aforament limitat si no  
s’indica el contrari. Reserves: 934 129 640 o a través  
de reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com. Per a totes  
les activitats, la inscripció s’obrirà 15 dies abans de la  
data de realització.

Preu: 4 ¤. 
Entrada 
reduïda: 3 ¤ 

Visites comentades i tallers 
didàctics de l’exposició, 
amb cita prèvia.

mailto:museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com
http://www.museudelgas.org

