FEBRER – MARÇ 2020
Diumenge 9 de febrer

Cap de setmana 14 i 15 de març
Minicolònies d’Esplai

-a les 7’00 del matí a la plaça de l’Església

A la Finca Tamarit.

Camí de Pastors per etapes
Sant Pau de Pinós – Sant Andreu de Sagàs.

Diumenge29 de març
-a les 8’00 del matí des de la plç. de l’Església

Divendres 21 de febrer

Caminada Popular

-a 2/4 de 10 del vespre al Centre Cívic El Local

-al migdia, a l’ermita de Sant Pau

Xatonada Popular

Trobada de convivència
“Calçotada i brasa”
III Concurs de salses de calçots i allioli

Inscripcions fins el 17 de febrer.
-a continuació,

Ball de Xatonada amb El Duet

Inscripcions a fins el dimecres 25 de març

Dissabte 22 de febrer
-a les 16’00 h des del Redós (Plaça Països Catalans),

Carnaval Infantil
-a continuació, en finalitzar la rua a la plaça Marcer

Festival “Per carnaval fem l’animal”
a càrrec del grup TRENCAMANDRES
Dilluns 24 de febrer

*Qualsevol novetat o modificació d’alguna de les
activitats programades serà notificada als associats
a través de correu electrònic i del web de l’entitat.

http://xulius.org

xulius@ribes.org

-a les 19’00 h des de l’entitat els Xulius

Comparses de Carnaval
Si vols participar amb la bandera dels Xulius només
ho has de fer saber a xulius@ribes.org

Del 26 de febrer al 5 d’abril
-a la Sala Llarga d’exposicions,

Exposició L’enginy (in)visible
Diumenge 1 de març
-a la sala Gran dels Xulius,

Assemblea General de Socis i Sòcies
Diumenge 8 de març
-a les 7’00 del matí a la plç. de l’Església

Camí de Pastors –
Etapa Sagàs – Cobert de Puigcercós.

Horari:
- Dimecres i dijous de 18’00 a 22’00h.

Divendres 13 de març
-a les 19’30 hores a la Sala Gran,

Presentació del llibre de Joan Rosquellas
“El fugitiu, el sicari i la ballarina exòtica”

- Divendres de 18’00 a 24’00h.
- Dissabtes de 9’00 a 24’00h.
- Diumenges de 9’00 a 15’00h.

