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PROGRAMACIÓ
Dijous 27 d’octubre

18 h. Hora del conte especial La nena del 
llac, a la Biblioteca Marian Colomé.
A càrrec d’El Cargol Barbut.
A partir de 4 anys.

Divendres 28 d’octubre

17.30 h. Taller familiar Es busquen castanyers 
i castanyeres, a la Biblioteca Josep Soler i 
Vidal.
Cal portar un mocador de cap.
Cal inscripció prèvia. Adreçat a famílies amb 
fills/es de 4 a 10 anys.

21 h. Marató de cinema de terror, a l’espai 
Maragall.

 • Expediente Warren II.
 • Braindead. Tu madre se ha comido a mi 
perro.

 • Posesión Infernal (remake 2013)
Entrada gratuïta.
Col·laboren: Grups de Teatre Amateur, Cine 
Club Gavà i Agrupació Fotogràfica Gavà.
Entrades a partir de dilluns 24 a l’espai Maragall.
Vine disfressat, fes-te la fotografia més 
terrorífica al photocall i comparteix-la a les 
xarxes amb el hastag #MaragalldeTerror.

Dissabte 29 d’octubre

11 h. Taller infantil de panellets, a la plaça 
Major.
Activitat gratuïta.

18 h. Flashmob amb Thriller de Michael 
Jackson, a la plaça Major.
Dinamitza l’Espai Escènic, l’Escola d’Arts 
Escèniques de Gavà.
Participa i descarrega’t el vídeo de la 
coreografia a espaimaragall.cat.
Més informació a l’espai Maragall.

18.30 h. Túnel del terror, al jardí del Museu de 
Gavà.
Vine al recorregut terrorífic que La Casa Gran 
ha preparat per tu!
Entrades a l’Espai Jove La Casa Gran a partir 
del 24 d’octubre.
Entrada solidària: porta un aliment i et donem 
la teva entrada (entrades limitades).
Més informació a lacasagran@gava.cat o al 
618 76 27 72

23 h. Sessió de dj’s de terror al parc de la Torre 
Lluc.
Disfressa’t i balla al ritme dels dj’s de l’Espai 
Jove La Casa Gran.

Diumenge  30 d’octubre

17 h. Taller de maquillatge de terror, al 
passeig Maragall.
Activitat gratuïta.

18.30 h. La família Adams, a l’espai Maragall.
Grup Teatral la Igualtat, de Gavà.
Preu: 5 € anticipada / 6 € el mateix dia de la 
funció.
Venda anticipada a la Chiquitita, c. de Sant 
Joan, 3. 
Maquilla’t al taller de maquillatge de terror, 
disfressa’t i fes-te la fotografia més terrorífica 
al photocall de La família Adams.

Dimarts 1 de novembre

9.30 h. 2a cursa solidària Corriendo entre 
Zombies, a la Sentiu.
Una cursa popular d’obstacles Halloween Run 
Gavà.
Organitza: AVV La Sentiu
Informació i inscripcions: 
www.aavvlasentiu.entitats.gavaciutat.cat 

EXPOSICIÓ

Fins al 31 d’octubre
Exposició bibliogràfica Castaween, a les 
biblioteques de Gavà.
Exposició de llibres i altres documents sobre la 
castanyada, el Halloween, Tots Sants,...


