amb el suport de

FESTA BBVA DE LA PRIMAVERA 2021
Data: diumenge 16 de maig de 2021
Horari: matí de 10 a 13:00 h. Concert El Pot Petit de 18 a 19:15h
La del 2021 serà una edició especial de la Festa BBVA de la Primavera a l’Espai Natura de
Sabadell. Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i amb el suport del BBVA hem volgut mantenir
l’esperit de la festa que fem cada any a la masia de Can Deu però adaptant-la a les noves
circumstàncies.
Així, emetrem la festa des de la masia sense públic, que anirà seguint-la pel nostre canal de
YouTube i participant-hi per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter amb el hasthag
#festaBBVAprimavera.
I a la tarda tenim el concert del grup “El Pot Petit” per a 500 persones (imprescindible comprar
les entrades per anticipat) que també emetrem en directe si no teniu entrada.
Si voleu participar activament de la festa realitzant simultàniament a casa les mateixes
activitats que oferim diumenge 16, caldrà que tingueu preparats els materials. Podeu consultar
els llistats corresponents a cada activitat al nostre web.
Des del dijous 13 de maig i fins diumenge 23 us demanem que participeu al Kahoot, un concurs
de preguntes i respostes sobre l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Al llarg del matí de diumenge 16 de maig anirà apareixent un cargol tafaner. Si esteu atents i
us apunteu els quatre moments en què aparegui, podreu entrar al concurs d’un cap de setmana
a l’alberg rural “Lo molí de Bot”. Podeu concursar-hi des del 16 fins al 22 de maig.

CONCURSOS
-

-

Concurs Kahoot sobre l’Espai Natura. Es sortejarà entre els participants 3 vals per a 4
persones per participar en un taller familiar a Can Deu (la Visita a la granja, el Taller del
Tió de Nadal o el Taller dels Panellets).
Concurs descobreix el cargol tafaner. Es sortejarà entre els qui encertin una estada de
cap de setmana més activitat complementària per a 4 persones a l’alberg rural “Lo
molí de Bot” a la Terra Alta.
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PROGRAMA DE LA FESTA
De dijous 13 fins al diumenge 23 de maig... Concurs Kahoot de l’Espai Natura
Fins al dissabte 22 de maig... Concurs “El Cargol tafaner”
Diumenge 16 de maig: de les 10:00 a les 13:00 h. Festa BBVA de la Primavera 2021
Diumenge 16 de maig: de les 18:00 a les 19:15 h. Concert amb “El Pot Petit” en viu per a 500
persones (cal entrada per avançat) i per a tothom en streaming. OBRIM PORTES A LES 17:15

-

Presentació de la Festa, amb Mercè Martínez i Marc Sabater
-

Demostració d’habilitat dels gossos d’atura,
amb el Turó de les 9 cabres

-

Visitem la granja de Can Deu

-

Taller de cuina: fem una coca de recapte

-

Visitem el Museu de la Vida al Camp

-

Exhibició de vol de rapinyaires, amb els
Falcons del Fai

-

Art i Natura, escultura amb moto-serra, amb
Miquel Casas

-

Tallers de Natura

-

Concert del grup El Pot Petit

Cadascuna de les activitats tindrà una durada d’entre 5 i 10 minuts i aniran fent noves
intervencions alternativament al llarg de la festa. Cal estar-hi atents!
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