Diumenge 5 de desembre
-a les 12 del migdia als Xulius

Entrega de premis dels concursos
nadalencs
-a continuació,

Concert de la Coral dels Xulius
Desembre - Gener
Dijous 12 de desembre

-de 18’00 a 19’00 als Xulius,

Portar la sabata als Xulius
Els nens i nenes de l’esplai poden portar la sabata perquè
SS.MM els Reis de l’Orient els deixin algun regal.

-a les 19h als Xulius,

Presentació de la nova gestió del bar social Ca
la Nisa, 24 a càrrec de Beerretans.

Dilluns 6 de gener

Divendres 13 de desembre

Anada a buscar els Reis

-de 12’00 a 13’00 hores als Xulius

-a les 20h als Xulius,

per part de les nenes i nens de l’esplai

Inauguració de l’Exposició de pessebres
artístics i del pessebre de borra de l’entitat.

Dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de gener

Dissabtes i vigílies de 6 a 8 de la tarda;
Diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i 6 a de 8 de la
tarda.

-de 20 a 22 hores al centre cívic El Local

Torneig amateur de tennis taula
Sabre de Sant Pau

Entrada gratuïta; oberta fins el diumenge 12 de gener

Inscripcions fins el 3 de gener a Sicu Mesia
(dracicavall@gmail.com)

Diumenge 15 de desembre
- A les 8’00 hores des de la plaça de l’Església,

Portar el pessebre al Montgròs

Divendres 17 de gener
-a les 19’00 h a la Sala Gran dels Xulius,

Cal portar esmorzar, aigua i calçat adequat.

Presentació del llibre Breu història dels
Castells i la Muixeranga als Països Catalans,

Del 9 fins el 24 de desembre
Inscripcions per al concurs de pessebres
populars i postals de Nadal.

a càrrec del seu autor, Jordi Bertran.

Trobareu la butlleta al web de l’entitat.

-a les 13’00 h al pati dels Xulius,

De dimecres 25 a dissabte 28 de desembre
-a la masia del Carç,

31è Pessebre vivent parlat de Ribes
Informació i entrades a pessebreviventparlat.ribes.org

Dijous 26 de desembre

Diumenge 19 de gener

Concert vermut de Festa Major
Diumenge 2 de febrer
-a les 8’00 del matí des de la plaça de l’Església,

Anar a buscar el pessebre al Montgròs

-a les 11’00 hores a la plaça Marcer,
Cantada de nadales pels pessebres de Ribes

-a les 11’00 h a la plaça de l’Església,

A càrrec dels nens i nenes de l’Esplai (*pessebres inscrits al
concurs de pessebres populars)

-en arribar a la plaça Marcer,

Trobada de gegants i capgrossos infantils
Exhibició i esclat de la traca dolça

Dimarts 31 de desembre
-a les 17’00 h al pont de les Parellades,

Silvestrada al Montgròs
Més informació a farraiaccio@gmail.com

Dimecres 1 de gener
-a 2/4 de 2 de la matinada a la Carpa Revolució,

PARTICIPA A

LA GROSSA DE CAP D’ANY
AMB ELS XULIUS

Gran Festa de Cap d’Any
Dies 2, 3 i 4 de gener

Quinto dels Xulius, al centre cívic El Local
Tradicional joc d’aquestes dates nadalenques

TROBAREU LES BUTLLETES A
DIVERSOS COMERÇOS DE RIBES

