Viu el Nadal
a Ripoll
RIPIJOC
•
•

•
•
•

27 i 28 de desembre de 2013
Parc infantil de Nadal, amb inflables, circuit de
bicicletes, bolas locas, llits elàstics, tallers de
manualitats, ludoteca, zona d’escalada, taller de
maquillatge, circuit cotxes teledirigits, karaoke,...
Pavelló Municipal de Ripoll
De 16 h 20.30 h
Preu: 4 euros

Activitats
de lleure
per a nens
i nenes

JORNADES
POLIESPORTIVES
•
•
•
•
•
•

2 i 3 de gener de 2014
Activitats d’iniciació esportiva, activitats aquàtiques i jocs
Nenes i nens de P-5 a 6è de primària
Pavelló i piscina municipal de Ripoll de 9 a 13 h
Preu: 14 euros (12 euros dos o més germans)
Inscripcions: Oficines Piscina Municipal de Ripoll
i web del Consell Esportiu del Ripollès

PATGE REIAL
•
•

•

Divendres 3 de gener
A partir de les 17,30 h: Cercavila del Patge Reial amb el
Grup de grallers de Ripoll. A continuació a la sala Abat
Senjust, recollida de cartes. Nadales a càrrec de la coral
infantil Els Follets.
Organitza: Comissió de Reis

DISCO BABY

Dissabte 4 de gener de 2014
Sala Eudald Graells
A partir de les 17 h
Per entrar a la Disco Baby cal portar un producte alimentari que anirà destinat al Banc
d’aliments “El Graner de Ripoll”. Aquest any, “Cuidem l’alimentació dels més petits” portant
aliments per l’hora d’esmorzar (prioritàriament cereals, llet i cacau)

ORGANITZA: Ajuntament de Ripoll
COL·LABOREN:
Aeroclub del Ripollès – Banc d’aliments “El Graner de Ripoll” - Biblioteca “Lambert Mata” - Comissió de Festes –
Comissió de Reis - Consell Comarcal del Ripollès - Consell Esportiu del Ripollès - Creu Roja Ripoll –
Coral infantil “Els Follets”- Grallers de Ripoll - Museu de Ripoll – Oxineu - Pastorets de Ripoll -  Protecció Civil-
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