ACTIVITATS DE NADAL
FFestival de gimnirstica ritmica: dissabte 7 de desembre
A les 5 de la tarda, al local polivalent, Festival de Nadal de gimndstica
ritmica, amb xocolatada i visita del Patge Reial.

iFExposicir5 "A conseqiiincia de ..." al Castell de Palol de Revardit de
l'artista BONAVENTURA ANSON: tots els caps de setmana des del l5 de
desembre fins a finals de gener, matins de 10 a 14 h i tarda del dissabte de

lesl8ales20h.

TExposici6 de Diorames (Associaci6

Pessebristes de Banyoles)
exposici6 de miniatures (cedida per Josep Pinatella) exposiciri "Un
pessebre dins d'un cistell" al local social (sota l'Ajuntament)

i

Horaris exposiciri:
15 de desembre Aplec de Santa Llfcia, de les l0:30 a les l4:00
22 de
Tarda: l8a20h
25 de
Tarda: l8a20h
26 de desembre Mati: l I a 14
Tarda: 18 a 20 h
29 de desembre Mati: l1 a 14
Tarda: 18 a 20 h
I de
Visita del Patge Reial, de 18 a 20 h

desembre
desembre

gener

h
h

Per visites de grups o escoles, o altres horaris, podeu conceftar la visita telefonant al 9'72 59 44 48 de
dilluns a divendres de l0 del mati a 2 del misdia.

4'*Nit de Nadal (Dimans 2-l de desembre)
A les I I

de la nit, missa del Gall cantada, a I'esgldsia Panoquial de Palol de
Revardit i en acabar Xocolatada i Gran Quina al local polivalent.

tMissa

de Nadal (Dimecres 25 de desembre)
A les l1 del migdia, missa de Nadal a l'esgl6sia Parroquial de Riudellots de
la Creu. Tot seguit, xocolatada per a tothom.

tut

Dimecres I de gener, el patge de S. Majestats els Reis d'Orient vindrd a
recollir les cartes dels nens al local social (Sota I'Aiuntament) de les 18 a les
20 h.

t".

Diumenge 5 de gener, a les 8 del vespre, al castell de Palol.

