
Som-hi tots!

24a FESTA 
BBVA DE LA 
PRIMAVERA
Diumenge 3 d’abril 

 de 2022

entrades 

disponibles, 

codetickets

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 hi trobareu dos aparcaments: 
P1, situat a l’entrada de la masia, i el P2 a la Carretera de 
Sabadell a Matadepera, tot seguint un itinerari senyalitzat 
pel bosc (15 minuts a peu) ple de sorpreses.



PROGRAMA DE LA FESTA

 Diumenge 3 d’abril, de 10 a 14 h 

Mostra i tast de plats oferts per entitats i 
associacions de la ciutat

· Associació catalanoamaziga Anaruz Afrika  
· Asociación Virgen de la Fuensanta 
· Asociación de Vecinos Todos por Can Deu  
· Associació La Ruda. Amics de Can Deu 
· Associació de Femmes Guinéennes a Catalunya

Benvinguts a la primavera, amb Cia Bambalina

Exposició “Espai Natura. 50 anys de Cultura Rural”

Visitem el Museu de la Vida al Camp

Coneguem els animals de la granja

Tallers de natura:

· Fem un cuc de cartró 
· Les mil cares de la pagesa 
· Creem un hotel d’insectes

Jocs Interactius “Gargot d’imaginació” de Guixot de 8

El núvol de bombolles de la Cia. Bombolles de Sabó

Cercavila “Els marxants de Can Seixanta” d’ACTIM 

 De 12 a 13 h 

Espectacle “Animació per la mainada... i més grandets” 
amb Jaume Barri

 
Recordeu que...
 · No es podrà accedir al recinte de la festa sense entrada.

· L’aforament estarà limitat a 3.000 persones per evitar  
 aglomeracions.

· Hi haurà expenedors de gel hidroalcohòlic en diferents  
 punts del recinte i caldrà dur mascareta a partir dels 6  
 anys quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

L’Espai Natura celebra 
el seu aniversari!
 
Com cada any l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa 
Sabadell celebra l’arribada de la primavera amb mil i 
una activitats pensades per a tota la família: tastets 
de primavera, gimcana, jocs d’enginy, espectacle de 
bombolles, concert...

Enguany, a més, celebrarem que fa mig segle que l’Espai 
Natura ofereix coneixement del món rural i de la natura i 
també lleure a la ciutadania. Ho farem amb una exposició 
fotogràfica on recordarem els 50 anys de la inauguració 
del Museu.

 Inscripció i reserva d’entrades 

Reserva d’entrades a www.codetickets.com 
· Entrada general: 3 €/persona
· Entrada general + pack 5 tiquets degustació: 7 €/persona
· Menors de 2 anys: gratuït

Servei de bar, de 10 a 15 h: hi haurà servei de restauració, 
amb aperitius i begudes. Es disposarà d’un espai condicio-
nat per canviar bolquers i escalfar biberons.

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.   


