
Festa en viu!

FESTA BBVA  
DE LA TARDOR

Diumenge  
24 d’octubre de 2021

entrades 

disponibles 

a codeticks

Organitza                Amb el suport de

Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell 
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 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 trobareu un aparcament, P1, situat 
a l’entrada de la masia.
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PROGRAMA DE LA FESTA
  Matí (Torn de 10 a 12 h o de 12 a 14 h) 
Espai gastronòmic: Tast de platets de tardor (només 
amb els tiquets degustació) i mercat de productes de 
proximitat

Art i Natura: escultura de carbasses amb Judit Comes

Visitem el Museu de la Vida al Camp

Coneguem els animals de la granja

La Castanyera Conta-contes

Tallers de natura infantils

Jocs autònoms “Enginys Eko-poètics”,  
amb la Cia. Katakrak

Espectacle de titelles “Circumloqui”,  
amb la Cia. Peus de Porc

Bar (només begudes i aperitius)

Recordeu que...
Per assistir a la festa caldrà comprar prèviament les 
entrades a Codetickets. També les corresponents a 
menors de 2 anys, que són gratuïtes.

· Hi haurà dos torns al matí de dues hores cadascun;  
 heu de triar si veniu a les 10 o a les 12 h.

· Si voleu fer el tastet de plats de tardor haureu de   
 comprar l’entrada amb tiquets degustació.

· Per evitar aglomeracions i respectar l’aforament és  
 important que compliu els horaris de cada torn.

· Podeu compartir els vostres comentaris, fotografies,  
 vídeos a Instagram, Facebook i Twitter amb el hashtag  
 #festaBBVAtardor21.

· Cal respectar les mesures de prevenció de la Covid-19:  
 mantingueu les distàncies, feu ús del gel hidroalcohòlic i  
 porteu mascareta si teniu més de 6 anys.

Enguany tornem a fer la 
festa: veniu a Can Deu!
 
Benvinguts un any més a la Festa BBVA de la Tardor a 
l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell!

Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i amb el suport del 
BBVA hem volgut tornar a convidar-vos a la festa que fem 
cada any a la masia i bosc de Can Deu però adaptant-la a 
les noves circumstàncies. 

 

En compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19 
i per evitar aglomeracions, hi haurà un control estricte d’ac-
cés a la Festa, amb l’establiment d’uns torns amb afora-
ment limitat. A més, caldrà dur mascareta a partir dels 6 
anys i els assistents disposaran d’expenedors de gel hidro-
alcohòlic. Per poder entrar al recinte cal comprar prèvia-
ment l’entrada a Codetickets.

 Inscripcions i compra d’entrades 
Compra d’entrades a www.codetickets.com 
· Entrada general: 2 €/persona
· Entrada general + pack 5 tiquets degustació: 6 €/persona
· Menors de 2 anys: gratuït

El cost de les entrades es destina a les despeses de la seva 
emissió i a la gestió del control de l’aforament. No es torna-
ran els diners en cas de no assistir-hi.


