
Adreces

18 d’octubre

18.30 h “Per la castanyada, a la cuina no només pane-
llets: fogons antirumors!”

 Taller amb dinàmiques participatives a càrrec de 
Mescladís

 Casal de Barri de Trinitat Nova–SomLaPera

19 d’octubre

18 h Horrorvision
 10a edició del Festival de Cinema Trash i Horror de 

Barcelona
 Preu: 4 €
 Més info: www.facebook.com/horrorvisionfestival
 Espai Jove Les Basses

20 d’octubre

17 h Horrorvision
 10a edició del Festival de Cinema Trash i Horror de 

Barcelona
 Preu: 5 €
 Més info: www.facebook.com/horrorvisionfestival
 Espai Jove Les Basses

25 d’octubre

18 h “Històries d’ànimes errants”
 Narracions i llegendes a càrrec de Las Lindas
 Després castanyes i vi bo
 Aportació solidària: 2 €
 Org.: Assoc. Grup de Dones en Forma 
 Centre Cívic Torre Llobeta

18.30 h Fem panellets
 Taller gratuït amb inscripció prèvia a càrrec de Alicia 

Orellana
 Centre Cívic Can Verdaguer

Programa

Ateneu La Bòbila de Porta
Pl. Sóller, s/n (entrada per c. Estudiant)

Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera
Garbí, 3

Casal de Barri La Cosa Nostra
Biure, 1

Casal de Barri Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, s/n

Centre Ton i Guida
Romaní, 6

Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis

Centre Cívic Can Verdaguer
Piferrer, 94

Escola Elisenda de Montcada
Vallcivera, 1

Espai Jove Les Basses
Teide, 20

CASTANYADA I 
NIT D’ÀNIMES A 
NOU BARRIS

barcelona.cat/noubarris



26 d’octubre

18 h Nit d’ànimes a Can Peguera
 Casal de Barri La Cosa Nostra

18 h  Rua terrorífica “La fira dels monstres”
	 Desfilada	de	disfresses	terrorífiques.	Vine	a	la	rua	i	

disfressa’t amb roba que faci molta por i amb la cara 
pintada, que encara faci més por! 

 Sortida:	Jardins	de	Can	Verdaguer
 Recorregut:	Jardins	de	Can	Verdaguer-c.	Piferrer-c.	

Arnau	d’oms-Pg.	Fabra	i	Puig-c.	Pi	i	Molist-Pg.	del	
Verdum-c.	Valldemossa-c.	Cases	i	Amigó.

  Arribada:	Jardins	de	Can	Verdaguer.

19 h Nit d’ànimes als Jardins de Can Verdaguer
 • Espectacle “La Castanyera!”. A càrrec de “Dones 

Portenyes”. Per a tots els públics
 • Tarot. A càrrec de les alumnes del Centre Cívic Can 

Verdaguer
 • Queimada i beguda infantil. A càrrec del Banc Solidari 

de Material Ortopèdic
	 •	Desfilada	dels	monstres
 Jardins de Can Verdaguer

27 d’octubre

 Castanyada infantil
11 h  Taller de xapes i maquillatge
 a càrrec de Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova
12 h  Espectacle de Castanyada
 “En Marrameus, en Moniato i la castanyera pionera”
 a càrrec d’Els Contes d’en Bernat
 Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera

13 h Black Vermutsical
 Casal de Barri Prosperitat

18 h Castanyada familiar
 Festa sorpresa i castanyes per a tothom!
 Aquest any, just coincideix que és l’aniversari de la Castanye-

ra. Li farem una festa sorpresa amb globus, confeti i jocs per 
no parar de riure.

 A càrrec de Laura&Lauri. Activitat familiar i gratuïta
 Centre Cívic Torre Llobeta

 Nit d’ànimes al casal
18 h  Passadís del refugi de la Prospe (light)
20.30 h Passadís terrorífic pel refugi de la Prospe
 Casal de Barri Prosperitat

18 h “Una gimcana a tota castanya”
 Dins el programa Patis Escolars Oberts al Barri
 Col·laboren: CANB i ATLANTIS
 Escola Elisenda de Montcada

18 h Espectacle a càrrec de Sensedrama Teatre
 Castanyada a càrrec de Teatre Pandora
 Recorregut pel túnel de la por: “La piràmide 
 de Tutansoller”
 Recomanat per a majors de 8 anys
 Ateneu la Bòbila de Porta

20.30 h Photocall amb	els	personatges	terrorífics	del	túnel
 Ateneu la Bòbila de Porta

29 d’octubre

17.30 h “La llegenda de la castanyera”
 Lectura teatralitzada del conte. Escolta la llegenda de 

la	castanyera	i	dibuixa-la!
 Casal de Barri de Trinitat Nova–SomLaPera

30 d’octubre

19 h “Horror History Tour II”
 Guiats per Rogelio Pérez, ens endinsarem al barri del Raval, 

un dels districtes més antics de la ciutat, antigament terra de 
camps, fàbriques, convents i escenari de molts fets històrics, 
però també marcat per petites històries que mostren la seva 
vessant més fosca: crims sanguinaris, notes tràgiques, episo-
dis macabres... T’hi atreveixes?

 A càrrec de Barcelona History Tour
	 Places	limitades.	Cal	confirmació	d’assistència	presen-

cialment o en línia a partir del 10 de setembre.
 Centre Cívic Can Verdaguer

31 d’octubre

Matí Castanyada per a la gent gran
	 Vine	al	casal	a	gaudir	d’aquesta	tradició	catalana	i	

participa en les diferents activitats.
 Casal de Gent Gran Casa Nostra

 Castanyada a la Prospe
19 h  “Encendidolls” amb Treson Circus Company: una 

excèntrica i delirant companyia de circ que combina les 
arts circenses, el foc i freak titelles. Un espectacle per 
a tota la família.

22.30 h Dj Perlita 
 Org. Raconet de la Prospe
 Casal de Barri Prosperitat

17.30 h Castanyada infantil
 Espectacle d’animació infantil, castanyes torrades i 

altres sorpreses
 Org. Taula d’Infància de la Zona Nord
 Plaça Roja

18 h Castanyada de foc
 Bruixes i Bruixots celebren el seu aniversari amb un 

espectacle de so i pirotècnia.
 Casal de Barri de Trinitat Nova–SomLaPera

18.30 h Castanyada a Can Basté
 Ens visitaran personatges molt especials que ens faran 

passar una festa de la Castanyada molt
  entretinguda, amb molta música, màgia, jocs, animació, 

ball… No pararem de moure el cos!
 Per seguir amb la tradició i fer passar el fred també torra-

rem castanyes calentetes per a tothom.
 Aneu pensant la vostra disfressa… Farem un concurs de 

disfresses amb molts premis!
 A càrrec de TAGER Animacions
 Centre Cívic Can Basté (plaça)

18.30 h Castanyada amb titelles
 Titelles amb El Racó del Gat
 Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6

Del 2 al 23 de novembre

 Exposició “la mort digna i il·lustrada”
 Trenta artistes joves del món de la il·lustració ens 

presenten les seves pròpies creacions personals per 
representar la mort. 

 Inauguració divendres 2, a les 19 h
 Organitza:	Associació	Dret	a	Morir	Dignament	(DMD-Cat)
 Centre Cívic Torre Llobeta

3 de novembre

19 h “El todo morido”
 Titelles per a adults. Teatre de pa, paper i sucre. Per 

a tots els qui saben, per als qui no saben i per als qui 
volen saber què és la mort, la dolça mort mexicana… 

 Amb el pretext d’una degustació del tradicional pan de 
muerto mexicà, el pa i la història ens porten a les entranyes 
de la nostra relació amb aquesta part tan poc explorada de 
l’existència. 

 A càrrec de la Cia. El Topil  
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h

 Centre Cívic Torre Llobeta


