Els carrers seran sempre nostres!!!

Tot això és el que he vist

Proposar un calendari d'actes per aquesta tardor des de l'entitat GER,
no és fàcil. I no ho és pels moments polítics que vivim al país.
Moments molt durs per l'ofensiva antidemocràtica de l'Estat espanyol
i la condemna a entre 9 i 13 anys de presó per a líders polítics i socials
catalans.

He vist coses que vosaltres, els catalans, no us creuríeu mai de la vida. He
vist com atacaven barricades incendiades més enllà de la Gran Via. He vist
raigs laser que brillen en la foscor del Portal de l'Àngel apuntant agents
antiavalots.

Moments molt durs de la violència policial desplegada durant les
darreres setmanes per la Policia Nacional espanyola i els Mossos d'Esquadra, que s'ha cobrat centenars de ferits i ferides, moltes d'elles de
gravetat, i l'empresonament de fins a 18 persones més, 17 a Catalunya
i una més a Madrid.
Moments molt durs per la intervenció de l'Audiència Nacional espanyola amb l'empresonament de 7 activistes més, tot instrumentalitzant el delicte de terrorisme i generant un ambient de falsa alarma
social orientat a la criminalització de la protesta al nostre país i a la
resta de l'Estat.
El calendari d'actes que us proposem recull aquests moments en
propostes de xerrades i reflexions alhora que intenta aportar la voluntat de ser, de continuar fent en el marc col·lectiu de lluitar per tal de
resoldre aquesta situació en un escenari de plenes garanties democràtiques, d'absència de repressió i de ple respecte a la voluntat popular.
En favor d'una sortida democràtica i justa per al poble català. Amnistia
per a totes les persones represaliades políticament per l'Estat espanyol,
l'alliberament de tots i totes les presoneres polítiques, i el lliure retorn
de totes les exiliades. Reconeixement i concreció del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, i de la resta de pobles de l'Estat.
Ho tornarem a fer

Jordi Borràs

He vist maletes i viatgers despistats caminant per l'autopista sense entendre absolutament res. He vist la policia desbordada i acollonida que no
s'atrevia a entrar al pàrquing de l'Aeroport. He vist manifestants
llançant-los aigua a pressió i buidant la pols dels extintors sobre els seus
rostres. He vist antiavalots apallissant indiscriminadament gent gran, turistes i menors d'edat. Els he vist pegar cops de puny al cap, insultar i vexar tot
aquell que duia una estelada penjada del coll. He vist trets a la cara, caps
deformats i ulls rebentats d'uns joves que no s'arronsen. Això he vist: una
nova lleva del biberó que ningú esperava ni coneixia i que s'ha fet adulta
amb els cops de porra de l'1 d'octubre. He vist un poble determinat, fart,
cansat i fastiguejat que ha dit que ja n'hi ha prou. He vist amb els meus
propis ulls aquests joves sense por i el seu bateig de foc, embriagats d'impotència i violència. Els he vist calçant espardenyes com al 36 i arrancant
llambordes amb uns dits plens de nafres. He vist escuts decorats amb un
poema de Pere Quart que feien rebotar les bales de goma disparades en
nom d'Espanya. Les he vist a elles a primera línia, tapant-se la cara amb el
mocador lila, encenent còctels Molotov i llançant pedres amb l'estómac
com si no hi hagués un demà. He vist el paviment de la plaça Urquinaona
despullat de panots i l'asfalt arrebossat de rocs. He vist la por, la ràbia i l'odi
darrere dels uniformes. Els he vist detenir, carregar, disparar i amenaçar
periodistes sense cap mena de mania, ans al contrari: descarregant tota la
ràbia acumulada contra els que expliquem què passa als nostres carrers.
He vist rocs immensos impactar contra els seus cascos. He vist dos-cents
encaputxats amb barres de ferro perseguir les furgonetes de la policia que
fugien a tot gas per la Ronda de Sant Pere. He vist gent d'ordre xiuxiuejant-me a l'orella que ja tocava, que n'estan fins als collons de manifestacions de colors i que tenim uns nanos molt macos, coi. He vist la sang
tornar a brollar pels mateixos carrers que tres segles abans va fer vessar
Felip V. He vist els feixistes anant de cacera, passejant-se impunement per
la ciutat durant més de tres quilòmetres mentre la policia s'ho mirava de
lluny. Els he vist atacar com si fossin hienes i trencar-li la mandíbula a puntades de peu a un jove antifeixista. He vist com ens gasejava la policia i com
ens ofegàvem entre picor i llàgrimes. He vist els sanitaris treballant incansablement al peu del canó mentre eren blanc de les bales de foam. Els he
vist muntar un hospital de campanya dins d'una porteria. Els he vist plorar,
desesperats, amb l'uniforme fluorescent al mig del camp de batalla i amb
les mans plenes de sang.

però, fes alguna cosa...

Tot això i més és el que he vist. Tots aquests moments segur que no es
perdran en el temps, com llàgrimes en la pluja. És hora de lluitar.
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Festa D'inici d'esplai
a les 11 davant del local centre cultural.
bicicletada i dinar a l’ermita de sant pau
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xerrades de tardor
a les 20h. a la sala d’actes del ger

Consciència vs anestèsia
sara sala. psicopedagoga i Psicoterapeuta

Ruta del Cister
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a les 7 del matí davant del local centre cultural
Sortida de la secció de muntanya 1a etapa de 6
de Santes Creus a Prenafeta

Sortida muntanya al massís del Montseny

Postals de tardor
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xerrades de tardor
cicle de conferències
a les 20h. a la sala d’actes del ger

acte de reconeixement a la lluita i el
compromís del joves insubmisos del garraf.
insubmussió a càrrec de joan canela
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xerrades de tardor
cicle de conferències
a les 20h. a la sala d’actes del ger

Suport i eines GPS a la muntanya.
Xavier Milà

xerrades de tardor
cicle de conferències
a les 20h. a la sala d’actes del ger

treballar i construir un projecte de vida
Albert Riera. Director de Comunicació de la Fageda
Gemma Gabaldà. directora tècnica del TEGAR
carles de ahumada.director general de l’olivera coop.
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xerrades de tardor
cicle de conferències
a les 20h. a la sala d’actes del ger

majories socials, comportaments
electorals i oportunitats republicanes
albert noguera. prof. de dret consti. a la Uni. València
jordi muñoz. Prof. de ciències polítiques a la Uni. Barcelona
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Ruta del Cister
a les 7 del matí davant del local centre cultural
Sortida de la secció de muntanya 2a etapa de 6
de montblanc a l’espluga de francolí

Assemblea general de sòcies i socis
de l'entitat ger. a les 10 mati. a la sala d’actes del ger

xerrades de tardor
a les 20h. a la sala d’actes del ger

Jo acuso. amb benet salellas
advocat i exdiputat de les cup.
membre de l'equip de defensa de Jordi Cuixart
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quinto a la nau
a les 10 de la nit

És un joc típic d'aquestes dates, molt popular per la
varietat de premis (productes de comerços locals). Cada
jugador ha d'estar molt atent al lloro, que és qui canta
els números sota noms o codis adaptats a la realitat o
tradició local.
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quinto a la nau
a les 7 de la tarda
divendres 27

Gran
Subhasta d’endimaris
Entre l'intercanvi i el mercat de segona mà, la voluntat

és donar més usos als objectes que acumulem i que ja no
utilitzem. Subhastarem els endimaris amb un preu simbòlics,
els beneficis del qual aniran a destinats a projectes
alternatius.
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quinto a la nau
a les 7 de la tarda
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Sopar
i cap d'any
un any més, pel cap d’any tenim la millor recepta. Una
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taula entre amics i amigues, i gràcies a la secció la
gastronòmica la cassola, el millor sopar de tot l'any.
Cal comprar el tiquet, places limitades.

cicle de conferències

i seguidament...

l’abordatge d’agressions masclistes a
les organitzacions polítiques.
clara sànchez. comissió nacional feminista de les CUP.

amb vestuari inclòs i el que us vingui de gust participa!!

xerrades de tardor
a les 20h. a la sala d’actes del ger
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