


dIJOUS 27 D’OCTUBRE

17 h. Taller de maquillatge de Halloween.  
a l’Espai Jove La Casa Gran.
Aprèn a maquillar-te i caracteritzar-te dels 
personatges més terrorífics.
Informació i inscripcions a les xarxes de  
@gavajove o al tel. 618762772

DIVENDRES 28 D’OCTUBRE

17 h. Exhibició de Halloween Costume. 
a l’Espai Jove La Casa Gran.
A càrrec de la comissió de CosplaY

17.30 h. Celebrem la Castanyada amb 
tallers, música i molta diversió! 
 a la Terrassa de la sala infantil de la Biblioteca 
Josep Soler Vidal.
Per a famílies amb infants.
Tallers a partir de 3 anys. 

20 h. Marató de cinema de terror.  
A l’Espai Maragall.

Expediente Warren 3,  
El diabló me obligó a hacerlo  
(2021. Michael Chaves)
Halloween (1978. John Carpenter)

Preu: Entrada gratuïta
Més informació i reserva d’entrades a  
www.espaimaragall.cat 

DISSABTE 29 d’octubre

18 h. Túnel del terror, 
al parc de la Torre Lluc. 
Viu una experiència terrorífica, que segur 
no oblidaràs. A càrrec de la comissió de 
Halloween de Gavà Jove.
Més informació i reserva d’entrades a  
www.gavajove.cat i a www.entrapolis.com, 
a partir del 27 d’octubre.

20 h. Cicle de teatre amateur. Saw.
a l’Espai Maragall.

Espectacle interactiu, Adaptació de la 
pel·lícula de culte SAW .

Descobreix l’autèntic terror en aquesta 
innovadora obra de teatre.

Preu : Anticipada 5 € i el mateix dia 6 €

Organitza: Spartanos  
(Grup Teatral La Igualtat)

Més informació i venda d’entrades a  
www.espaimaragall.cat.

DILLUNS 31 d’octubre

18 h.  Escape Room de Halloween, 
Al Casal de Can Tries. Places limitades. 
Inscripció al 665862986. Preu 3 €. 
Organitza AV Can Tries.

19 h. El bosque maldito, 10a edició,  
al parc del Mil·lenni. 
Més informació i reserva d’entrades 
a l’instagram de @ampasangelgava 
Organitza AMPA Santo Angel

DIJOUS 10 dE NOVEMBRE
18.30 h. Batalla literària al Club de 
lectura de Tarda. Frankenstein vs. 
Dràcula, a la Biblioteca Josep Soler Vidal. 
Una part dels components prendrà 
partit per l’obra que va escriure la Mary 
W. Shelley i, una altra, per la novel·la de 
Bram Stoker.

Veurem si els dos clàssics arriben a un 
empat o hi ha un clar guanyador.
Cal inscripció prèvia.


