
d’estiu 2019 ribes ( garraf )



Divendres 7 de Juny.
A les 23h. A la Nau Pere Vall i Soler del Ger
Joves Fest 2 amb dj Rulu.
Organitza grup de joves de l’esplai Ger

Dissabte 8 de Juny.
A les 20;30h. A la Nau Pere Vall i Soler del Ger
Sopar de famílies de l’esplai Ger
Dissabte 15 de Juny
A les 17:30. A la sala d’actes del Ger.
Audició dels alumnes de l’escola de Música Ger.
Alumnes de bateria. 
Inici a les 11 fins a dinar a la Carpa Revolució
La Prèvia
12h.Vermut popular. 13h. Circ, 14h. Concurs de paelles i dj’s

Dijous 20 de Juny
A la sala d’actes del Ger.
Audició dels alumnes de l’escola de Música Ger.
A les 16:30. Alumnes per grups de guitarra, ukulele i cant.
A les 17:30. Alumnes de Violí.

Diumenge 23 de Juny. 
A les 21:30 davant l’entitat
Revetlla de Sant Joan, solstici d'estiu
Foguera i Sopar sota el braç per veïns i veïnes, amics i amigues. 
(l'Entitat posa a disposició taules i cadires). 
A mitjanit festa amb música en directe. Acte gratuït

Dimecres 26 de juny. 
A les 19h. pl. de l’església
Presentació de les Barraques de Ribes
Seguidament: Petonada popular, traca, Correbars, concert de Gralles i 
finalitza Dj Iru a la Carpa Revolució

Dijous 27 de Juny.
A la plaça de l’Església. A l’espai de Les Barraques.
Cursa popular La Milla a les 21h. 
Inscripcions durant 2 hores abans a les barraques, 
gratuïtes per a tots els públics (de 0 a 100 anys)



Divendres 28 Vigília. 
A les 9 del matí al palmerar de l'entitat
Esmorzar de forquilla.
Cal comprar el tiquet al bar social
Organitza: Societat Gastronòmica La Cassola. 
A 3/4 d’1 del migdia. davant de l'entitat i fins a la plaça Marcer 
Baixada de grallers amb toc de Matinades. 
A càrrec dels Grallers de Ribes i altres músics amics. 
A l’1 migdia. A la plaça Marcer
Disparada de morters i La Traca
seguidament des de la plaça Marcer
Cercavila infantil
A les 18.30 h. Plaça Layret
Cercavila dels Balls Populars
finalitza a l’espai de Les Barraques
Encesa Conjunta de les Colles de Foc i seguidament 
Ballada de les Colles de Bastons.
A les 10 de la Nit al Palmerar de l'entitat
Sopar Popular de vigília de Festa Major 
(cal apuntar-se al bar social)
23 h, al Castell de Ribes
Castell de focs
seguidament cercavila dels Balls Populars
 

A la plaça Marcer
Ball de Vigília.
amb l’orquestra Tropical

Dissabte 29 Festa Major
A les 07.15 h, des de la plaça de l’Església
Toc d’Alba. Interpretació del Toc de Matinades.
A les 07.30 h, des de la plaça Marcer
Cercavila Matinal dels Balls Populars
08.45 h Sota les voltes de la plaça de la Vila
Toc de Crida, amb els timbalers de les tres colles de diables.
A les 09 h, des de la plaça de la Vila
Cercavila dels Balls Populars (Anada)
10 h, a la plaça de l’Església
Esmorzar per als Balls Populars.



12 h, a la plaça de l’Església
Cercavila dels Balls Populars (tornada)
A les 2 del migdia al bar social
Vermut de festa major i toc de gralles
19 h A la plaça Marcer
Concert de Festa Major
Amb l’orquestra Venus
20 h A la plaça de la Vila
Representacions dels Balls Parlats
21 h, des de la plaça de la Vila
Cercavila de festa major dels Balls Populars 
22.45 h, a la plaça de l’Església
Final de Festa
Amb la ballada conjunta de totes les colles
 
Diumenge 30 de juny. 
A les 17:30 de la tarda a la Plaça de l’Església
Festival infantil i Festa de l’Escuma. 
(cal dur xancletes lligades, banyador i tovallola) 
 
 Dilluns 1 de juliol fins al 5 de juliol  
78é Campionat de Truc Torneig Josep Espachs
Al palmerar de l’Entitat Ger- Inscripcions prèvies al bar social

Dissabte 6 de juliol
51è trofeu Abelard Trenzano, gran clàssica ciclista
Organitza: Club Ciclista Ger
16 h, Sortida i arribada a la plaça de l’Església
Per a corredors Elit i Sub-23. Es faran 7 voltes a un circuit Ribes-Vilano-
va-Canyelles-Ribes, un total de 130 km. Club Ciclista GER

de l’1 al 26 de juliol
Casal d’estiu
Activitats destinades a nens i nenes, per a grups de 3 a 16 anys.
Inscripcions 8, 15, 22 de juny d’11 a 13h. A la secretaria de l’entitat.

del Diumenge 28 de juliol al 4 d’agost 
Colònies d’Estiu per a infants i joves
Infants a Can Joval a la Clariana de Cardener (Solsonès)
Joves a Es Torreo (Menorca)





Quan aquestes ratlles vegin la llum segurament haurà quedat vist per sen-
tència el judici contra els presos polítics catalans empresonats i sobre els 
quals l’estat està disposat a descarregar tota la seva ira contra la població 
civil per haver-se atrevit a qüestionar el règim del 78. 
El pròxim dia 4 de juliol 3 persones de Ribes han estat cridades a declarar 
als Jutjats de Vilanova i la Geltrú  acusats d’haver participat en una de les 
accions de solidaritat amb els presos i per la seva llibertat, la vaga general 
del 21 de febrer de 2019.  Enmig d’aquests dos fets ens disposem a celebrar 
la nostra Festa Major d’Estiu. Aquesta és la realitat tossuda a què ens 
tenen  sotmeses per gosar ser lliures. 
Ens agradaria rellegir unes ratlles de Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural empresonat des del 16 d’octubre de 2017 i pendent de sentència, 
en el seu epíleg del llibre JO ACUSO de Benet Salellas.

Assumir la desobediència civil, que per definició és pacífica, com a 
instrument de transformació social, i amb tot allò que comporta de 
resistència no violenta, suposa també assumir-ne les conseqüències. 
Així, cal reivindicar-la com a una prova de la veritable salut d ’un 

estat de dret social i democràtic.  
Que res ni ningú no ens prengui mai el somriure ni les ganes boges de 
viure, que cada segon que vivim és un moment nou i únic de l’Uni-

vers, com diu Pau casals. I fem nostre el lema dels vells insubmisos al 
servei militar. “Hem nascut per ser lliures i no soldats”

Sempre endavant!!

“No tenim res a perdre, excepte la por”
Marina Garcés

* Com a Entitat Ger formem part de la 
Coordinadora de Les Barraques de Ribes, 

Enguany del 26 al 30 de Juny. Plaça de l’esglèsia, davant d’El Local
Si vols consultar al detall, totes les activitats:

Barraques de RIBES                                  @barraquesderibes

ENTITAT CULTURAL I ESPORTIVA

* Els actes en vermell són actes del comú


