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  AccióSocial

FESTA BBVA DE 
LA PRIMAVERA 
Som-hi tots!
 Diumenge 17 d’abril de 2016 

A l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859

L’Espai Natura  
està de festa!
L’Espai Natura Fundació Sabadell 1859 celebra l’ar-  
ribada de la primavera. Serà la dinovena edició de 
la Festa BBVA de la Primavera al bosc i masia de Can 
Deu on podreu gaudir d’una diada molt especial. 

Enguany aquesta diada estarà centrada en el co-
neixement del bosc i la seva recuperació. També 
estarà dedicada al conreu de les llegums i en 
especial de la mongeta del ganxet. Igualment, hi 
haurà la possibilitat de gaudir de les espectacu-
lars acrobàcies de les bicicletes BMX, d’emprar 
l’enginy en els jocs autònoms, jugar amb bombo-
lles gegants o desenvolupar les vostres habilitats 
amb el taller de circ, entre d’altres activitats.  

I com a cloenda de la festa , hi haurà el concert 
de la Coral Cantabile, (finalista del programa de 
TV3 Oh Happy Day!)

Cantabile cor de noies. Directora: Pepa Roldán

Enguany la Festa torna a col·laborar amb l’entitat 
social “Rebost Solidari” mitjançant l’esforç dels  
participants a la gimcana. També es podrà par- 
ticipar als concursos de dibuix infantil i de foto-
grafia amb interessants premis.

 
Espai Natura Fundació Sabadell 1859
Masia de Can Deu
C. de la Prada, s/n. Sabadell

Telèfon 937 164 781 (laborables, de 9 a 14 h) 
espainatura@fundaciosabadell.cat  
www.espainaturasabadell.cat

 @EspaiNaturaSbd     Espainaturasbd

 EspaiNaturaSabadell

Com arribar-hi: Es pot arribar a la Festa en 
transport públic amb els trens de Renfe (Saba-
dell Nord) o de Ferrocarrils Catalans (Sabadell 
Estació) i connectant amb les línies urbanes 
d’autobusos F1 i F3, amb parada final al barri de 
Can Deu. Si veniu amb vehicle privat, hi trobareu 
dos aparcaments: P1, situat a l’entrada de la 
masia; i P2, a la carretera de Sabadell a Ma-
tadepera, connectat a la Festa mitjançant un 
servei d’autobusos gratuït.

A l’aparcament P2 es podrà aconseguir informa-
ció per a fer un recorregut pel bosc i conèixer les 
tasques de recuperació.



Dades d’interès
Data: 
Diumenge 17 d’abril de 2016

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. de la Prada, s/n. Sabadell)

Preu: 
Gratuït

Servei de restauració: 
Hi haurà servei de restauració, amb entrepans 
i begudes, així com un espai condicionat per 
canviar bolquers i escalfar biberons.
El tast de productes costarà 2 € el paquet de cinc 
consumicions

Us recomanem fer servir el transport públic 
per arribar a la festa, i no us oblideu de portar 

protecció solar i gorra.

Concursos
Es convoquen un concurs de fotografia i un de 
dibuix infantil sobre la pròpia festa i l’entorn de 
Can Deu.

Els dibuixos i fotografies del concurs s’han de 
lliurar amb identificació i contacte de l’autor 
abans del 13 de maig. L’entrega de premis es 
realitzarà el diumenge 22 de maig a les 12 h.

 Concurs de fotografia  
Obert a tots els públics, no cal inscripció.

Categories: 
 · Fotografia digital realitzada amb càmera
 · Fotografia realitzada amb telèfon mòbil

Lliurament de les obres a concurs:
 · Fotografia digital: enviar a info@ecoclics.cat
 · Fotografia amb telèfon mòbil:  
  publicar-les a Instagram amb el hashtag  
  #festabbvadelaprimavera

Col·labora:

 Concurs de dibuix infantil 
Adreçat als infants que visitin l’Espai Natura o que 
participin a la Festa BBVA de la Primavera

Categories: 
 · Educació infantil (3 a 5 anys)
 · Educació primària I (6 a 8 anys)
 · Educació primària II (9 a 12 anys)

Dibuixos infantils: enviar a l’apartat de correus 
2107 de Sabadell (08208), o portar en mà a l’Espai 
Natura Fundació Sabadell 1859 (c. de la Prada, 
s/n. Sabadell),  l’Espai Cultura Fundació Sabadell 
1859 (c. d’en Font, 25. Sabadell) o a l’oficina del 
BBVA del carrer Gràcia, 17 (Sabadell).

Podeu consultar les bases del concurs i 
descarregar-vos la plantilla on fer el dibuix a:  

    Col·labora:

Activitatsgrama de la f
 De 10 a 14 h   Mostra i tast de plats elaborats   
 amb llegums

 EXPOSICIONS 
 El futur del Bosc de Can Deu   
 després de les ventades

  Visitem el Museu de la Vida  
 al Camp

 VISITA
 Coneguem els animals de la granja

 Gimcana infantil
 La mongetera màgica

 Tallers de natura:
  · Sembrem una aglà 
  · Fem una Catapulta de llegums
  · Construïm uns binocles
  · Fem uns estalvis

 Exhibició de salts acrobàtics   
 amb bicicletes BMX

 Jocs autònoms amb    
 “L’Estrany Viatge del Sr. Tonet”
 
 L’art de fer bombolles  
 
 Taller de circ
 
 Cercavila amb Band the Marxa

 De 13 a 14 h   Concert a càrrec de la Coral  
 Cantabile (finalista del programa  
 de TV3 Oh Happy day!)
     

 De 10 a 15 h   Àrea de restauració 
 Refrescos, aperitius i entrepans

EcoClics


