Setembre - Octubre
Dia 10 de setembre, a les 20h des del
Castell de Sota Ribes, participació en la
Marxa de torxes per la independència
Dies 15, 16 i 22, 23 de setembre,
Inscripcions al curs d’esplai 2018
Dissabtes de 5 a 7 de la tarda
Diumenges d’11 a 1 del migdia.

CURSOS I TALLERS als Xulius:
- Secció de pessebrisme. A partir del 20
d’octubre, els dissabtes a les 4 de la tarda fins
a Nadal.
- Secció d’excursionisme. Caminades pel
Montseny, el segon diumenge de cada mes.

Més informació esplaixulius@hotmail.com

- Secció de pintura. Els dimecres a partir de
les 5 de la tarda.

Del 12 de setembre al 7 d’octubre
Inscripcions al Pessebre Vivent

- Coral dels Xulius. Els dimarts de 8 a 10 del
vespre.

Inscripcions online a través de Facebook,
Instagram o la web dels Xulius.

Dissabte 15 de setembre
durant tot el dia a les immediacions
de l’entitat,
Festivalet del Monocicle, amb tallers,
actuacions i el 4t concurs de cantautors
Més informació a la web www.monocicle.ribes.org

Dissabte 29 de setembre
-a les 17 hores als Xulius,
Inici curs d’esplai 2018-2019

- Grup de puntes de coixí. Els dimecres a
partir de les 4 de la tarda.
- Grup de gimnàstica de manteniment Jordi.
Dilluns, dimecres i divendres de 8.45 a 10 del
matí.
- Grup de gimnàstica de manteniment casal.
Dimarts i dijous de 10 a 11 del matí.
- Grup de salsa amb la Claudia. Els divendres
de 21.30 a 22.30h.

Diumenge 30 de setembre,
a partir de les 18.00h a la plaça
del Castell,

- Grup de zumba amb la Claudia. Els dilluns
de 19 a 20h.

FESTA DE SANT MIQUEL
Sardanes amb la cobla Catània
Concurs de melmelades casolanes
Hi haurà visites guiades a l’Església Vella.

- Grup de salsa amb el Henry. Els dimarts de
21 a 23h.

Diumenge 13 d’octubre
Participació en la campanya
CIMS PER LA LLIBERTAT

Diumenge 21 d’octubre
TROBADA DE TARDOR
-a les 8 hores a la plaça de l’Església,

- Grup de patchwork. Els divendres a partir de
les 5 de la tarda.
- Curset de pintura per a adults. Dilluns de 10
a 12h.
- Curset de pintura per a infants. Dijous de 17
a 18.30h.

Caminada Popular
-a partir del migdia
Concurs de paelles d’arròs Ubicació per
determinar
Inscripcions al bar Ca la Nisa fins dimecres 17 d’octubre.

http://xulius.orgxulius@ribes.org

