
Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell
Masia de Can Deu
C. del Bosc, s/n. Sabadell

Telèfon 93 725 95 22 (ext. 3, 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 i F3, amb 
parada final al barri de Can Deu, o Ferrocarrils 
Sabadell-Parc del Nord, a 15 minuts a peu de la 
masia de Can Deu. 

Si veniu en vehicle privat hi trobareu dos apar-
caments: P1, situat a l’entrada de la masia, i P2, 
a la carretera de Sabadell a Matadepera.

Organitza:                              Amb el suport de: 
   
 

L’Espai Natura 
està de festa!
 
L’Espai Natura Fundació 1859 celebra l’arri-
bada de la nova estació amb la Festa BBVA 
de la Tardor, al bosc i a la masia de Can Deu, 
on podreu gaudir d’una diada molt especial. 

Aquesta festa està dedicada als productes propis 
d’aquesta època i pretén oferir la possibilitat de 
gaudir d’un dia a l’aire lliure participant en activi-
tats de coneixement del món rural. 

Data: diumenge 27 d’octubre de 2019 

Horari de la festa: a partir de les 10 i fins a  
les 15 h

Lloc: Espai Natura Fundació 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

Espai per a nadons condicionat per canviar 
bolquers i escalfar biberons

El tast de plats de tardor costarà 4 € el paquet 
de cinc consumicions

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

iTunes Google play 

Som-hi tots!
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CONCURSOS
Es convoquen un concurs de fotografia i un de 
dibuix sobre la mateixa festa i l’entorn de Can 
Deu. Els dibuixos i fotografies del concurs s’han 
de lliurar abans del 8 de novembre i l’entrega 
de premis es realitzarà el diumenge 17 de 
novembre a les 12 h.

 CONCURS DE FOTOGRAFIA  

Una única categoria, independentment del tipus 
de càmera amb què es faci la fotografia.  
Obert a tots els públics, no cal inscripció.
Col·labora jaumecusido.com
 
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 #festabbvadelatardor

 CONCURS DE DIBUIX INFANTIL  

Obert al públic escolar que visiti l’Espai Natura i 
a infants que participin en la Festa de la Tardor.

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: enviar-los a l’apartat de cor-
reus 2107 de Sabadell (08208), o portar-los en 
mà a l’Espai Natura Fundació Sabadell 1959 
(masia de Can Deu c. del Bosc, s/n. Sabadell) o 
l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (c. d’en  
Font, 25. Sabadell).

Podeu consultar les bases al web:  
www.fundaciosabadell.cat/espai-natura-fundacio-sabadell-1859/
 
Col·laboren en el concurs:

 D’11.30 a 12.30 h 

Espectacle itinerant
“La banda forània” 

 De 12.30 a 13.30 h 

Espectacle  
“Senglars i Guillots”, d’Open Smiles 

 De 10 a 15 h 

Àrea de restauració  
Refrescos, aperitius i entrepans

PROGRAMA DE LA FESTA
 De 10 a 14 h 

Espai gastronòmic 
Tast de platets de 
tardor 

Visites al Museu de  
la Vida al Camp 

La Castanyera
Contacontes 

Mercat de productes 
agrícoles i forestals 
de tardor, entre els 
quals:   
www.fustarules.
wordpress.com i  
www.torclum.com

Jocs autònoms  
amb “Titeretú” 
d’Itinerània

Coneguem els 
animals de la granja

Mostra d’Art i Natura amb Judit Comas

Tallers de natura:
· “Decorem productes  
 de tardor”
· “Plantem una   
 hortalissa”
· “Piquem ametlles”


