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La sisena edició de la Setmana del Terror Jove de Castellar inclou
dues propostes els dies 25 i 26 d’octubre

Dimecres 17 d'octubre de 2018
Programes| Setmana del Terror Jove 2018

Enguany el Passatge del Terror canvia d’ubicació i es durà a terme al parc de
Canyelles

L’Ajuntament de la vila, dins de la programació de Castellar Jove, ha organitzat un
any més la Setmana del Terror Jove, una proposta que enguany arriba a la setena
edició i que comptarà amb dues activitats relacionades amb aquesta temàtica.

La primera de les iniciatives programades tindrà lloc dijous 25 d’octubre, i
consistirà en la projecció de la pel·lícula It, un film nord-americà de 2017 que és una
adaptació cinematogràfica de la novel·la d’Stephen King del mateix nom en què,
quan comencen a desaparèixer infants al poble de Derry (Maine), un grup d’amics
lluita contra les seves pors en enfrontar-se a un pallasso malvat. La projecció es farà
a l’Auditori Municipal Miquel Pont i començarà a les 19.30 hores.

L’endemà, divendres 26 d’octubre, serà el torn del Passatge del Terror, una proposta
que enguany canvia d’ubicació i es trasllada al parc de Canyelles (darrere de
l’església de Sant Esteve). L’activitat, que s’ha programat a partir de les 18.30 hores
i fins a la mitjanit, compta amb la col·laboració de Luxury Beauty i de l’escola
L’Atelier de Sabadell, que s’encarregaran del maquillatge i la caracterització dels
joves voluntaris i voluntàries que participaran en l’activitat fent d’actors i actrius.

Cal tenir en compte que per poder assistir a qualsevol de les dues propostes caldrà
recollir les entrades, que són gratuïtes, a la Regidoria de Joventut (Espai Tolrà, c.
Portugal, 2), de dilluns a dijous de 16 a 19.30 hores. Les entrades són limitades, i
només se’n donarà una per persona.

Tot i que la Setmana del Terror Jove és una iniciativa oberta a tota la població,
caldrà tenir un mínim de 12 anys per poder-hi participar. És per això que, per poder
assistir a les propostes, els menors d’edat hauran de portar signada pel pare, la mare
o el tutor o tutora legal l’autorització que se’ls facilitarà amb les invitacions.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 714 40 40 (Regidoria de Joventut),
enviar un correu electrònic a castellarjove@castellarvalles.cat o consultar el
Facebook de Castellar Jove. També podeu consultar la programació completa a
www.castellarvalles.cat/setmanadelterror.

file:///
/34154/descriptiu/-2527/
mailto:castellarjove@castellarvalles.cat
http://www.castellarvalles.cat/setmanadelterror


Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

