
Agenda
d’activitats
Juliol, agost i  
setembre del 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

La calor de l’estiu s’alleuja amb bon cinema
Dissabte 14 de juliol, a les 17:30 h
Veuràs el llargmetratge d’animació “El viatge d’Arlo” 
i reflexionaràs sobre les petites activitats que poden 
transformar l’estiu en una experiència diferent.

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!

De diumenge al 
Museu del Gas

Que no se t’escalfi el cap!
Diumenge 29 de juliol, a les 11:30 h
Personalitzaràs una gorra per protegir-te del sol.

Preu: 3 ¤. Gratuït per als membres del Club CH4.
Reserves: 934 129 640, reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com 
o a través del web. Aforament limitat. Per a totes les activitats, la 
inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de realització.

mailto:museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com


Activitats per a adults

Club Embassa’t  
del Museu del Gas

Dijous 5 i 12 de juliol, a les 20 h
Gaudiràs d’un cicle de música que es convertirà en la 
millor manera de refrescar l’estiu. Al Mirador del Museu 
del Gas hi descobriràs la cara més jove de la música 
mitjançant dues propostes ben diferents.

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

Oest Trip
Dijous 5 de juliol,  
a les 20 h
Amb tocs de psicodèlia 
i pop de finals dels anys 
seixanta, el viatge sonor 
del guitarrista sabadellenc 
Oest de Franc brilla per la 
seva excel·lent producció i 
execució.

Sr. Canario
Dijous 12 de juliol,  
a les 20 h
El guitarrista de Mishima, 
Dani Vega, es presenta en 
solitari sota el pseudònim 
Sr. Canario amb el disc de 
debut Estat natural (2017), 
una autèntica demostració 
de background musical 
i bon gust al servei 
d’onze cançons que 
ens acosten a les seves 
variades influències. Amb 
l’expressiva guitarra com 
a fil conductor, Vega ens 
condueix a través d’un 
viatge calidoscopi i sense 
complexos.

Capvespres de 
dramatúrgia al  
Museu del Gas

Dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol; 1, 8, 15 i 22 d’agost,  
a les 20 h

Els dimecres de juliol i agost al capvespre, el Mirador 
del Museu del Gas es convertirà en escenari i finestra 
d’una selecció de propostes teatrals contemporànies, 
a cura de la companyia Ruta 40. El cicle de lectures 
dramatitzades oferirà una perspectiva completa i 
variada del teatre en català d’avui, amb textos d’autors 
consagrats i altres de més novells.

Dues dones que ballen
4 de juliol, a les 20 h
Dues dones que ballen explica la relació, gairebé 
accidental, de dues dones d’edats diferents, entre la 
maduresa i la vellesa. Una relació que evolucionarà 
i conclourà de manera segurament inesperada. Les 
converses entre elles potser descobriran, sense 
èmfasi, fins i tot amb humor, però també amb 
moments exasperats, la misèria d’unes persones que, 
de maneres diferents, han estat humiliades per la 
indiferència del món que les envolta. Tot plegat, amb la 
naturalitat assumida amb què es viuen les misèries al 
nostre món quotidià, tan ple de difuminades il·lusions i 
d’impalpables meravelles.

Autor: Josep Maria Benet i Jornet
Director: Alberto Díaz
Intèrprets: Imma Colomer i Míriam Iscla

http://www.embassat.com


Après moi le deluge
1 d’agost, a les 20 h
En una habitació d’hotel de Kinshasa, un vell africà 
ofereix el seu fill, per a qualsevol feina o servei, a 
un home de negocis europeu. Una dona blanca fa 
d’intèrpret en aquesta conversa, en la que el futur 
d’un nen parla per tot un continent. Una visió insòlita 
i personal de la complexitat de la relació entre els 
anomenats Primer i Tercer Món, que afronta realitats 
difícils d’assumir però impossibles d’ignorar.

Autora: Lluïsa Cunillé
Director: Albert Prat
Intèrprets: Oriol Genís i actriu per confirmar

El verí del teatre
8 d’agost, a les 20 h
París, 1784. Gabriel de Beaumont, un reconegut actor, 
és convidat al palau d’un marquès, famós per les seves 
aficions extravagants. Allà rebrà l’encàrrec d’interpretar 
una obra teatral sobre la mort de Sòcrates, escrita pel 
propi marquès. Aviat comprovarà que tot és una trampa 
per sotmetre’l a un cruel experiment sobre realitat i 
representació, en relació amb el tema de la mort.

Autor: Rodolf Sirera
Director: Sergi Torrecilla
Intèrprets: Carles Martínez i Alberto Díaz 
 

Nerium Park
11 de juliol, a les 20 h
En Gerard i la Marta s’han instal·lat a Nerium Park, una 
urbanització als afores, a mitja hora de la gran ciutat. 
Passen els mesos i, a causa de la crisi, no hi arriben 
nous veïns. És una urbanització fantasma. La parella 
s’anirà desintegrant. L’obra transcorre en dotze escenes, 
cadascuna corresponent a un mes de l’any, i pren com 
a nom el baladre (del llatí Nerium Oleander), un arbust 
ornamental i tòxic, àmpliament consensuat per habitar 
en aquestes noves urbanitzacions i zones de carretera.

Autor i director: Josep Maria Miró
Intèrprets: Alba Pujol i Roger Casamajor

La vida perdurable
18 de juliol, a les 20 h
L’obra tracta d’una història aparentment ben quotidiana: 
un dinar entre una mare i el seu fill. La trobada, però, 
estarà marcada per les oposades personalitats dels 
dos caràcters, distanciats no només generacionalment, 
sinó també per prejudicis que no se superen i traumes 
infantils que no s’obliden.

Autor: Narcís Comadira
Direcció: Albert Prat
Intèrprets: Cesca Piñón i Sergi Torrecilla

Ventura
25 de juliol, a les 20 h
Història de dues dones que són moltes: la Maria, 
casada amb un metge de Celrà amb dos fills, i la Teresa, 
que duu tota la vida dedicada al germà assegut en una 
cadira de rodes. I si... Quantes vegades ens demanem 
què hauria passat si les coses fossin diferents? Però 
no hi ha camí enrere. L’autèntica ventura és omplir els 
silencis de l’aventura vital amb l’alegria de les paraules.

Autora: Cristina Clemente
Director: Alberto Díaz
Intèrprets: Paula Blanco i Albert Prat



A poqueta nit
15 d’agost, a les 20 h
Un home i una dona joves es troben als vespres 
quan baixen al carrer per llançar les escombraries al 
contenidor. El primer encontre és propiciat per l’home 
que vol conèixer la jove que ha estat espiant tantes 
vegades. Als encontres següents, un dels dos sorprèn 
l’altre, que sembla defugir la trobada, per recuperar un 
instant d’intimitat ben especial i una xerrada sense cap 
compromís. Fins i tot els dies que no passa el camió de 
les escombraries tots dos es busquen. Però mai no passa 
res que faci avançar la seva relació.

Autor: Juli Disla
Director: Sergi Torrecilla
Intèrprets: Pau Vinyals i Lara Salvador

La benvinguda
22 d’agost, a les 20 h
L’Anna torna d’un voluntariat a la frontera d’Europa i no 
ho fa sola. Ve amb la Tahiya. Ha estat una decisió d’aquí i 
d’ara. A en Xavi la situació l’agafa per sorpresa. La veritat 
però, és que l’Anna i en Xavi han tingut moltes converses 
amb la llum apagada de com d’injust és el que està 
passant. Acolliran la Tahiya fins que puguin resoldre la seva 
situació legal i ajudar-la a ser autosuficient. Viuen en un 
pis petit, que per a una parella ben avinguda és suficient. 
El dia que la Tahiya arriba falten uns mesos perquè 
es produeixi una situació que sacsejarà tota la ciutat, 
començant pel pis de l’Anna i en Xavi.

Autor: Marc Guevara
Directora: Mònica Bofill
Intèrprets: Marta Bayarri i Santi Ricart

Preu: 3 ¤. Gratuït per a menors de 16 anys i per als  
membres del Club CH4. Reserves: 934 129 640 o  
reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com. Aforament limitat. 
No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle. Consulteu 
la programació detallada a www.museudelgas.org. Activitat 
coorganitzada amb Ruta40.

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


Activitats per al públic general

Celebrem la  
Festa Major  
de Sabadell!

Del 7 a l’11 de setembre, el Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural Fenosa se suma a la Festa Major 
de Sabadell amb propostes per a grans i petits a la 
plaça del Gas.

Jornades de 

portes obertes 

i activitats 

gratuïtes!

“Fem una volta al món”. 
Un espectacle musical 
d’animació de Xiula
Divendres 7 de 
setembre, a les 18:30 h
Ballaràs desenfadadament 
i cantaràs a plens 
pulmons amb una 
proposta familiar, 
descarada i atrevida, que 
ben segur omplirà la plaça 
del Gas.

Suma’t als colors  
de la festa
Dissabte 8 de setembre, 
a les 11:30 h
Personalitzaràs el teu 
mocador de la mascota 
CH4 per lluir els nostres 
colors durant la festa.

La festa a ritme  
de swing
Dissabte 8 de setembre, 
a les 19 h
Ballaràs swing a la 
plaça del Gas amb 
Men in Swing. Activitat 
coorganitzada amb 
Swingcopats.

Conta-contes, amb 
Sherezade Bardají
Diumenge 9 de 
setembre, a les 11:30 h
Gaudiràs d’una sessió de 
conta-contes per a adults, 
a càrrec de la rondallaire 
Sherezade Bardají.

Cinema a la fresca  
a la plaça del Gas
Diumenge 9 de 
setembre, a les 20:30 h
En el marc del Ciclo 
de Cine Itinerante, es 
projectarà la pel·lícula 
de Cinergía dirigida 
i protagonitzada per 
Borja Cobeaga Poco 
Corriente i a les 22 h el 
llargmetratge de Carla 
Simón Estiu 1993. Els 
assistents gaudiran d’una 
trobada amb el director 
o un dels protagonistes 
del llargmetratge que 
permetrà descobrir les 
curiositats del rodatge.



Rellotge temporitzador “Le réveil Magique”
Fabricat a França

Acer, ferro, llautó i vidre
Inici del segle XX

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

