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ACTIVITATS

21 d’octubre
NIT D’ÀNIMES: CERCAVILA 
TERRORÍFICA I FESTA!
- 17.30 h Sortida de la cercavila als 

jardins de Can Verdaguer

- 18.30 h Activitats a la plaça Sóller

Tornem a celebrar aquesta data com 
sempre! Ens trobarem a les 17.30 h 
als jardins de Can Verdaguer amb les 
nostres millors disfresses de por i de 
Castanyada i anirem cap a la plaça 
Sóller, on menjarem castanyes, les 
persones adultes beurem la tradicio-
nal queimada i les més petites begu-
des terrorífiques, tindrem animació i 
tallers... Consulta’n la difusió especí-
fica i no et perdis res!

Centre Cívic Can Verdaguer,  
c. Piferrer, 94

22 d’octubre
NIT D’ÀNIMES:  
TÚNEL DE LA POR
A partir de les 18 h

Seràs prou valent o valenta per en-
dinsar-te en un recorregut terrorífic? 
Torna el túnel de la por! Consulta’n la 
difusió específica.

Ateneu la Bòbila de Porta,  
pl. Sóller

27 i 28 d’octubre
TÚNEL DE LA POR
De 17 a 19 h

Públic infantil
Organitzen: Ludoteca la Guineu, Casal 
Infantil Canyelles, Casal Infantil Roquetes

Ludoteca la Guineu,  
c. d’en Tissó, 66

28 d’octubre
CASTANYADA
17 h

Per celebrar la Castanyada, aquest 
any torna el Casal terrorífic i les ac-
tivitats comunitàries. Vine a passar 
una tarda de por, música i castanyes 
amb les veïnes i veïns del Verdun. 

Casal de Barri Verdun,  
c. Luz Casanova, 4-6

CASTANYADA 
TERRORÍFICA  
A LA TRINITAT NOVA
De 17 a 19 h

Amb desfilada de disfresses de terror 
infantils, xocolatada de tardor i actu-
ació amb foc de Bruixes i Bruixots de 
la Trinitat Nova

Pati de l’IE Trinitat Nova,  
c. Pedrosa, 16-18



CASTANYADA  
I NIT D’ÀNIMES
18 h

Tallers i pinta cares infantil, túnel del 
terror i castanyes per a tothom

Casal de Barri La Cosa Nostra,  
c. Beret, 83

CASTANYADA
18.30 h

Celebrarem la Castanyada al Ton i 
Guida. O potser el Halloween. I per 
què no una mica de cada? És que la 
Castanyada i el Halloween són tan 
diferents? O potser no? No us per-
deu aquesta data assenyalada al Ton 
i Guida, perquè posarem llum a la 
foscor…

Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6

TÚNEL DEL TERROR
De 19 a 21 h

Després de dos anys sense poder 
gaudir d’aquesta activitat, enguany 
tornem amb més por que mai!

Gratuït
Organitza: Comissió de Festes

Casal de Barri Torre Baró,  
av. Escolapi Càncer, 5

29 d’octubre
FAMILIARTS: CÀPSULA-
TALLER INFANTIL “FEM 
PANELLETS DIFERENTS!”
D’11 a 13 h

Aprofitant que s’apropa la Castanya-
da, us proposem una activitat per 
aprendre una recepta amb molta tra-
dició com són els panellets.

A partir de la recepta base per prepa-
rar la massa dels panellets, jugarem 
amb diferents ingredients i formes 
per crear uns panellets originals que 
segur que us sorprendran!

Us emportareu a casa la recepta im-
presa i un grapat de panellets per a la 
degustació a casa!

Volem crear un espai on cuinar en 
comú, una recepta dolça i saludable, 
i molt arrelada a la celebració de la 
Castanyada.

Cal portar un davantal i una carma-
nyola per emportar-se els panellets.

A càrrec de Cristina Sánchez- Kokoro

Per a nens i nenes de 6 a 10 anys 
amb l’acompanyament d’un adult

Preu: 6,80 € + 5 € de material. Cal 
inscripció prèvia presencial

Centre Cívic Can Basté,  
pg. Fabra i Puig, 274

PASSATGE DEL TERROR
La comissió de Nit d’Ànimes torna a 
la càrrega amb un nou passatge del 
terror!

- D’11 a 14 h Sessió infantil

- De 18 a 23 h Sessió general

Casal de Barri Prosperitat,  
pl. Àngel Pestaña



31 d’octubre
CASTANYADA 
TERRORÍFICA
De 17 a 2 h

Començarem les activitats amb la 
pel·lícula de terror Expediente War-
ren al Casal de Barri. També acollirem 
l’Associació Bruixes i Bruixots amb 
un magnífic ball de foc i ens prepara-
rem per a gaudir d’una vetllada plena 
de sorpreses i sobresalts a la Trinitat 
Nova, amb concurs de disfresses i 
discomòbil fins a la matinada.

Casal de Barri de Trinitat Nova,  
c. Garbí, 3

CELEBREM  
LA CASTANYADA  
A LA GUINEUETA
17 h

Activitat transversal de totes les enti-
tats de l’equipament. Activitats infan-
tils, espectacle de foc i túnel del terror
Organitzen: Ateneu Guineueta, Esplai 
Guineueta, Casal de Joves Guineueta

Masia de la Guineueta,  
pl. Ca n’Ensenya, 4

FAMILIARTS: LA FESTA  
DE LA CASTANYADA  
A CAN BASTÉ
18 h

Atenció famílies! Enguany per cele-
brar la Castanyada no farem una festa 
qualsevol, no…; volem que sigui una 
gran festassa! La plaça de Can Basté 
s’omplirà de música i ballaruga.

Acompanyats per la TagerBand, una 
orquestra que ens farà cantar, ballar 
i saltar amb les seves cançons, tant 
per a la gent més menuda com tam-
bé per a la més peluda. Música fu-
sió d’animació infantil i versions dels 
grans èxits dels vuitanta i noranta. 
Un allioli potent!

Penseu la vostra disfressa perquè hi 
haurà concurs amb diferents premis, 
torrarem castanyes i beurem quei-
mada! Una fi de festa rodona!

Animació a càrrec de Tager Animacions

Activitat gratuïta
Organitza: Centre Cívic Can Basté

Pl. Can Basté


