
Programa d’activitats 
Del 17 de setembre al 23 de novembre de 2019



Una dècada sentint la por

concurs!! Del 17 de setembre al 3 de novembre participeu-

hi penjant les vostres fotos amb l’etiqueta

#10anysPànic i podreu guanyar 

entrades a PortAventura World i altres premis.

# Si algú vol participar com actor o actriu al Passatge del Terror que es posi en contacte amb Joventut a

través d’Instagram a @casalk1ik2, per correu joventut@mont-roig.cat o bé trucant al 977 172 536 (de 9 a 13 h).

Ja fa 10 anys que va néixer el primer Passatge del Terror a Mont-roig del Camp gràcies 
a una demanda sorgida per part dels joves del municipi. Aquest va ser el motor inicial 
per engegar aquest ambiciós projecte.

Avui, el Passatge del Terror és una proposta més de tot un cicle d’activitats que
anomenem PÀNIC i que ofereix diverses sortides i tallers de temàtica terrorífica. Una 
iniciativa que cada any compta amb més participació, fins a aconseguir xifres com les 
del 2018, en què el Passatge del Terror va rebre més de 1.200 visites.

Esperem que aquest any tothom pugui tornar a gaudir de totes les activitats que
tenim preparades i de les novetats, que trobareu agrupades en aquest programa. 
Preparats per a tornar a sentir la por? 

#10anysPànic



PHOTOCALL PÀNIC

SETEMBRE

del 17 al 20.09.19
TALLER DiY

Casal Jove K1 I A partir de les 16 h

PÀNIC I 03

#10anysPànic

Z

Wr
Tota la vostra destresa i els vostres pensaments més macabres 
ens seran d’ajuda per a realitzar el photocall dels 10 anys del Pànic.



10 ANYS DE PÀNIC

PHOTO HUNTER PÀNIC

dIA 27.09.19

Dia 21.09.19

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

Terrorífica gimcana  nocturna on, a través del telèfon mòbil, 
s’hauran de realitzar instantànies de les diferents situacions 
que es plantegen. Premi pels guanyadors!

Una exposició fotogràfica sobre els 10 anys del programa 
Pànic del Departament de Joventut des de la visió de la 
fotògrafa local Maria Guillén.

C. Cultural Església Vella I A partir de les 19.30 h

L’exposició es podrà visitar fins al dia 27 d’octubre. 

Casal Jove K1 I A partir de les 20 h

Inscripció prèvia fins al dia 20.09.19Z

Z
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dIA 02.10.19

Aprèn a tematitzar els plats per a les festes especials de Tots 
Sants i deixa a tothom bocabadat! 

Casal Jove K2 I A partir de les 16 hZ

OCTUBRE

CUINA ZOMBI
TALLER
pS#10anysPànic
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CLUEDO

dIA 05.09.19

dIA 03.10.19

Casal de Joves K1 I A partir de les 20.30 h

Inscripció prèvia fins al dia 04.10.19

Casal Jove K1 I A partir de les 16 hZ

Z

CUINA ZOMBI
TALLER

L’adaptació del clàssic joc de taula es converteix en realitat 
per tal que els participants, a través d’una gimcana nocturna i 
trobades amb diferents personatges, descobreixin qui, com i 
amb què es va realitzar un misteriós assassinat.

?Aprèn a tematitzar els plats per a les festes 
especials de Tots Sants i deixa a tothom bocabadat!
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dIA 09.10.19

dIA 08.10.19

Casal Jove K1 I A partir de les 16 h

Casal Jove K2 I A partir de les 16 h

Z

Z

MAQUILLATGE DE TERROR

MAQUILLATGE DE TERROR
TALLER

TALLER f
4

? Una sessió per aprendre a maquillar-vos 
com autèntics monstres d’ultratomba. 

Una sessió per aprendre a maquillar-vos 
com autèntics monstres d’ultratomba. 
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Del 18 al 19.09.19

dIA 12.10.19

Casal Jove K2 I A partir de les 16 h

Inscripció prèvia. Gratuït. Edat mínima per venir sol, 12 anys.

Preu. 25€ (transport i entrada) I De 18h a 03h aprox.
Inscripció prèvia fins al dia 28.09.19Z

Z

Escape Room familiar
ACTIVITAT FAMILIAR

Nit Vampírica a Port Aventura
SORTIDA TOK’L2 J
Gaudiu de les més de 40 atraccions del parc i deixeu-vos 
sorprendre pels espectacles que han preparat en una
nit plena de misteri i diversió!

En un laboratori abandonat s’amaga un antídot que salvarà 
el món d’una invasió zombi... Sereu capaços de trobar-lo en 
només 30 minuts? 
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Del 25 al 27.10.19

Casal Jove K1 I De 18 a 21 h

Gratuït. Edat mínima per venir sol, 12 anys.

 

Z

PASSATGE DEL TERROR
ACTIVITAT FAMILIAR

NOVEMBRE
j

R#10anysPànic

Un any més les criatures més tenebroses busquen 
amagatall al Casal de Joves K1 de Mont-roig del Camp. 
Sereu capaços de sortir-ne vius? Servei de bus gratuït 
pels joves de Miami Platja. Sortida des de davant del casal K2. 
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dIA 06.11.19

dIA 05.11.19

Casal Jove K2 I A partir de les 16 h

Casal Jove K1 I A partir de les 16 hZ

Z

TERRORÍFIC
TALLER DiY

TERRORÍFIC
TALLER DiY }

O

Crea divertides i macabres manualitats 
amb aquest taller.

Crea divertides i macabres manualitats 
amb aquest taller.
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dIA 23.11.19

Mont-roig del Camp I A partir de les 21 h

Inscripció prèvia. Edat mínima per venir sol, 12 anysZ

MONT-ROIG 
MISTERIÓS

ACTIVITAT FAMILIAR

Diferents espais del nucli històric de Mont-roig
es converteixen en escenaris de por. El grup de
teatre Els Xuts s’encarregarà de donar vida a múltiples 
personatges que ens explicaran històries
fantasmagòriques per conèixer el Mont-roig
més misteriós.

} c
O
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Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials

i Famílies

Direcció General de Joventut

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 

DE MONT-ROIG I MIAMI PLATJA

joventut@mont-roig.cat


