
NADAL 2022

INSCRIPCIÓ AL 57é CONCURS DE 
PESSEBRES I POSTALS NADALENQUES
Inscripció a: 

https://forms.gle/rmRGmUKjobc2ZNN6A

Butlletes d’inscripcions al bar de l’entitat.
Més informació a la web www.xulius.org

Divendres 16 de desembre
- a les 19:30, a la seu de l’entitat
INAUGURACIÓ DE LA XLIII
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE 
PESSEBRES
Horaris de visita: Dissabtes i vigílies de 18 a 20h. 
Diumenges i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h.
Entrada gratuïta; oberta fins el diumenge 9 de gener

Diumenge 18 de desembre
- A les 8h a la plaça de l'Església
PUJADA DEL PESSEBRE AL 
MONTGRÒS
Cal portar esmorzar, aigua i calçat adequat.

Del 25 al 28 de desembre
PESSEBRE VIVENT PARLAT DE RIBES, 
33a  edició
A can Peret Coll, entrades a la web 
www.  pessebreviventparlat.ribes.org  

Diumenge 26 de desembre
-a les 11 hores a la plaça Marcer,
CANTADA DE NADALES PELS 
PESSEBRES DE RIBES
A càrrec dels nens i nenes de l’Esplai 
(*pessebres inscrits al
concurs de pessebres populars)

Dissabte 31 de desembre
-a les 17’00 h al pont de les Parellades,
SILVESTRADA AL MONTGRÒS
Més informació a farraiaccio@gmail.com

Diumenge 1 de gener
-a la 1:30h a Carpa Revolució
FESTA DE CAP D’ANY amb DJ RULO
Entrades a la venda a la web de l’entitat,
20€ amb consumició i got.

Dies 2, 3 i 4 de gener
QUINTO DELS XULIUS
Lloc a determinar

Dijous 5 de gener,
-de 17:30 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

Divendres 6 de gener,
de 11:30 a 13:00 als Xulius
ANAR A RECOLLIR ELS REIS

Diumenge 8  de gener,
-a les 12:00 del migdia, al pati dels Xulius,
ENTREGA DE PREMIS DELS 
CONCURSOS NADALENCS

Diumenge 5 de febrer,
-a les 8:00 del matí, a la plaça de l’Església
ANAR A BUSCAR EL PESSEBRE AL 
MONTGRÒS
Esmorzar a la brasa.

NO OBLIDEU DE PARTICIPAR A LA DOOBLE!

Tant en establiments autoritzats per Loteries 
de Catalunya com online a:

https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocs/ladooble/

www.xulius.org - xulius@ribes.org 
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