Octubre - Novembre - Desembre
CURSOS I TALLERS als Xulius:
Dies 30 de setembre, 1, 7 i 8 d’octubre
Inscripcions al curs d’esplai 2017
Dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Diumenges d’11 a 1 del migdia.

- secció de pessebrisme: a partir del 14
d’octubre tots els dissabtes a partir de les 4 de
la tarda fins a Nadal.

Més informació esplaixulius@hotmail.com

Fins el diumenge 8 d’octubre
Inscripcions pel Pessebre Vivent
Inscripcions online a través del web dels Xulius.

7 o 8 d’octubre
-a primera hora del matí,
Sortida de Farra i Acció
Diumenge 8 d’octubre
-a les 7’00 del matí des de la plaça de l’Església,

Camí de Sant Jaume: Lleida – Alcarràs

- secció de pintura. tots els dimecres a partir
de les 5 de la tarda.
- grup de puntes de coixí. tots els dimecres a
partir de les 4 de la tarda.
- grup de gimnàstica de manteniment.
dilluns, dimecres i divendres de 8.45 a 9.30 del
matí.
- Coral dels Xulius. assaigs tots els dimarts de
8 a 10 del vespre.

Inscripcions a El Cosedor de Lucia ( antinga MªÀngels)

Dissabte 21 d’octubre
-a les 17 hores als Xulius,
Inici curs d’esplai 2017-2018
Diumenge 22 d’octubre
TROBADA DE TARDOR
-a les 8 hores a la plaça de l’Església,

Caminada Popular
-a partir del migdia a l’ermita de Sant Pau
Concurs de paelles d’arròs

-Grup de Salsa. Segons el nivell, diferents
vespres de la setmana.
-Grup de Patchwork. Tots els divendres a
partir de les 5 de la tarda.
-Horari de secretaria. Dimecres de 2/4 de 8 a
2/4 de 9 del vespre.

Inscripcions al bar Ca la Nisa fins dimecres 18 d’octubre.

Divendres 10 de novembre
-a les 20’00 hores a la sala gran de l’entitat,

Presentació i repartiment de papers PV2017
Diumenge 12 de novembre
-a les 7’00 del matí des de la plaça de l’Església,

Camí de Sant Jaume: Alcarràs – Fraga
Inscripcions a El Cosedor de Lucia ( antinga MªÀngels)

Diumenge 19 de novembre
-a primera hora del matí,
Sortida de Farra i Accio
Dissabtes 4, 11, 18 i 25 de novembre
-de 9’00 a 14’00 hores al lloc de representació,
Muntatge del pessebre vivent 2017
Més informació a pessebreviventparlat@gmail.com

Diumenge 17 de desembre
-a les 8’00 del matí des de la plaça de l’Església

Portar el pessebre al Montgrós

http://xulius.org

xulius@ribes.org

