Pl. Espanya

Ctra. Terrassa

Entrada
Sabadell centre
Per la C-58

Passeig
Can Feu

Av. Rafael Casanova

Data: Diumenge 15 d’abril de 2018
Horari de la festa: A partir de les 10 i fins a les 15 h
Lloc: Espai Natura Fundació Sabadell 1859
Masia de Can Deu, c/ del Bosc, s/n. Sabadell
Preu: Gratuït
Servei de bar: Hi haurà servei de restauració, amb
entrepans, aperitius i begudes.
Es disposarà d’un espai condicionat per canviar bolquers i
escalfar biberons.
A l’Era de la masia hi haurà la possibilitat de degustar
diferents plats oferts per entitats i associacions de la
ciutat. El tast costarà 3 € el paquet de cinc consumicions.

Descobreix l’app gratuïta
F.Sabadell 1859, disponible
per a Android iOS

Sabadell
Parc del Nord

Som-hi tots!

Ronda de
Collsalarca

Sabadell
Parc del Nord

Eix Macià

Diumenge 15 d’abril de 2018

MASIA DE CAN DEU

A l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859

Pl. Catalunya

Rambla d’Ibèria

Enguany proposem omplir la festa de color: pintarem la
cara dels nens participants amb elements de primavera,
desenvoluparem la creativitat amb els tallers de natura
i comptarem també amb propostes molt innovadores,
com ara un espectacle de circ amb trapezi, instal·lacions
interactives molt originals (Recicloperats) o la Gran
ludoteca de la Xarranca, a més d’activitats molt festives
com un cercavila amb la Banda Grillada.
Tanmateix gaudirem de l’actuació del grup musical
Albercocks, amb qui podrem ballar les adaptacions més
festives de les melodies d’El Rei Lleó, La Sireneta, El llibre
de la selva, o tantes bandes sonores de Disney que ens
vénen a la memòria”... I moltes coses més!!!

FESTA BBVA DE
LA PRIMAVERA

Av. Matadepera
Sabadell Nord
Av. Josep Tarradellas

L’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 celebra l’arribada
de la primavera. Serà la 21a edició de la Festa BBVA de la
Primavera al bosc i masia de Can Deu, on podreu gaudir
d’una diada molt especial.

Entrada
Sabadell nord
Per la C-58

Ronda Ponent

Gran Via

Entrada
Sabadell sud
Per la C-58

Aeroport
de Sabadell
Gran Via

Espai Natura Fundació Sabadell 1859
Masia de Can Deu
C. del Bosc, s/n. Sabadell
Telèfon 937 164 781 (laborables, de 9 a 14 h)
espainatura@fundaciosabadell.cat
www.fundaciosabadell.cat
@EspaiNaturaSbd
espainaturasbd
espaiNaturaSabadell
Accessibilitat
Es pot arribar a la Festa en transport públic a través
de RENFE Sabadell-Nord i connectar amb les línies
urbanes d’autobusos F1, F2 i F3, amb parada final
al barri de Can Deu. També amb Ferrocarrils de la
Generalitat, amb parada a Sabadell-Parc del Nord, a
15 minuts a peu de la Masia de Can Deu.
Si veniu en vehicle privat hi trobareu dos aparcaments: P1, situat a l’entrada de la masia, i el P2 a
la carretera de Sabadell a Matadepera, connectat a
la Festa mitjançant un recorregut (15 minuts a peu)
senyalitzat pel bosc i ple de sorpreses.
Espai amic de la Xarxa de Parcs Naturals

Organitza

Amb el suport de

Contribuïu a la conservació del medi ambient.
Un cop utilitzat dipositeu-lo en un contenidor
de reciclatge de paper.

L’Espai Natura
està de festa!

fundaciosabadell.cat

PROGRAMA DE LA FESTA
De 10 a 14 h
Mostra i tast de plats oferts per entitats i
associacions de la ciutat
Omplim la festa de color amb pintacares
a càrrec d’alumnes de l’Escola d’Imatge
Personal Thuya
Els bandolers del bosc, amb Cia. Nòmades
Exposició
“Parc de la Serralada de Marina” del Servei de
Parcs Naturals de la Diputació.
Visitem el Museu de la Vida al Camp
Coneguem els animals de la granja
Gimcana infantil
La Festa col·labora amb el Rebost Solidari
mitjançant l’esforç dels participants.
Tallers de natura:
· Fem una espelma
· Fem un telèfon de fil
· Fem una papallona
· Fem una pilota
Instal·lació “Recicloperats”, amb Cia. Katakrak
Gran ludoteca amb la Xarranca

D’11 a 12.15 h
Cercavila amb “la Banda Grillada”
de Cia. Ara toca

A les 11 i a les 12 h
Espectacle d’acrobàcia “Rutina”, amb
Cia. Octavia Circ

De 12.15 a 13.45 h
Concert a càrrec d’Albercocks

De 10 a 15 h
Àrea de restauració amb refrescos, aperitius i
entrepans de botifarra

CONCURSOS
Es convoquen un concurs de fotografia i un de
dibuix sobre la pròpia festa i l’entorn de la masia
de Can Deu (o de l’Espai Natura). Els dibuixos i
fotografies del concurs s´han de lliurar abans del
30 d’abril i l’entrega de premis es realitzarà el
diumenge 6 de maig a les 12 h.
Concurs de fotografia
Una única categoria, indistintament amb quin
tipus de càmera es faci la fotografia. Obert a tots
els públics, no cal inscripció.
Lliurament de les obres a concurs:
· Fotografia digital: enviar-les a 		
		espainatura@fundaciosabadell.cat
· Fotografia amb telèfon mòbil: 		
			publicar-les a Instagram amb el hashtag
		#festabbvadelaprimavera
Col·labora jaumecusido.com
Concurs de dibuix infantil
Obert al públic escolar que visiti l’Espai Natura
i a infants que participin a la Festa BBVA de la
Primavera.
Categories:
· Educació infantil (de 3 a 5 anys)
· Educació primària I (de 6 a 8 anys)
· Educació primària II (de 9 a 12 anys)
Dibuixos infantils: Lliurament al punt d’informació
de la Festa, o posteriorment en mà a l’Espai
Natura Fundació Sabadell 1859 (Masia de Can
Deu c. de la Prada, s/n Sabadell), l’Espai Cultura
Fundació Sabadell 1859 (c. d’en Font, 25 Sabadell),
l’oficina BBVA CX del carrer de Gràcia, 17 Sabadell
o enviar per correu postal (Apartat de correus
2107 Sabadell 08208).
Podeu consultar les bases dels
concursos al web:
www.fundaciosabadell.cat
Col·laboren en els concursos:

