CONSTRUÏM

CULTURA DE BASE

FESTA

MAJOR
D’HIVERN
Tota la programació festiva. Per totes les edats, ritmes i necessitats

*munta’t

la teva festa!
ENTITAT CULTURAL I ESPORTIVA

Ribes (Garraf)
Països Catalans

gener, febrer i març 2020

cola

iep!!! aquí cola, que és la teulada

aquí també

Les portades d'aquest
programa les pots pintar,
retallar i muntar, així tindràs una maqueta de l'ermita de Sant Pau Xic i
l'edifici de l'Entitat Ger. La
resta del programa et servirà per saber i participar
en tots els actes de Festa
major i del Carnaval.
Aquesta és la teulada de
l'edifici del GER i muntada et
quedarà amb una mica de pendent.

* esquema del perfil
de la teulada
cola

a les pestanyes una mica de cola i quedarà clavat

cola aquí, que ja acabem

repetim!!!

va!!! estira’t una mica i posi cola

Floristeria
Tel. 93 896 05 76
Carrer Ajuntament, 3
Sant Pere de Ribes

Gràcies a tots els
comerços col·laboradors,
la vostra aportació també
és part necessària de la
festa i tenir un comerç
actiu, és imprescindible
si volem un poble viu!

Les festes fixen en el calendari no solament dates festives
sinó també moments socialment molt importants. Un
calendari en el qual si barallen per ser-hi interessos de tota
mena, polítics, socials, religiosos i que sota una aparença
de neutralitat dibuixen en vermell els dies assenyalats. És la
combinació d’un munt de cicles i ca- lendaris relacionats
entre si. Les nostres diades tradicio- nals provenen principalment del calendari natural solar, lunar i del litúrgic cristià, malgrat que també s’han anat afegint festes cíviques i
polítiques. I Des de fa uns anys, es promouen diades de
aràcter universal i globalitzador.
La Festa Major n’és una data festiva marcada en el calendari que s’ha mantingut viva enmig de la baralla. I els retallables que il·lustren aquest programa d’actes amb motiu de
la Festa Major d’Hivern no són fruit de la casualitat, hi ha
una tria volguda que fa que siguin de Sant Pau Xic i la seu
socials de la nostra entitat. Una com a representativa
d’aquesta voluntat local, que no ruralitzant, de mantenir-se
vius enmig de tanta unifor- mitat i dubtosa normalització. I
l’altre com a mostra d’una voluntat activa, compromesa
amb el comú i ge- neradora de nous valors socials.

* Jordi Cuixart
President d’Omnium cultural

Volem, amb quests dos retallables, il·lustrar aquest fet tan
important que ens dóna la Festa Major. Un fet que recull
memòria, història viva, popular i ens projecta com a comunitat més enllà dels marges establerts. El nostre espai
social, ho hem dit sempre, és un espai de creació i consum
cultural. La nostra aportació a la festa la fem des del convenciment que aquesta no respon a cap acte de fe, ni de
tradició atrapada en el temps, sinó a l'amalgama de voluntats i maneres de ser que té la comunitat ribetana. Una
comunitat avui sacsejada per polítiques repressives des de
l'àmbit polític, judicial i policial. Un engranatge perfecte per
governar-nos des de la por i la repressió, en lloc de la democràcia, el diàleg i el dret a l'autodeterminació dels pobles.

ENTITAT CULTURAL I ESPORTIVA

entitatger.car
carrer el pi, 25 - 93 896 12 00
ribes (garraf) Països Catalans
col·labora:

*construïm cultura de base

Dg 19

TEATRE

TEATRE

AMERICANOS,
AMERICANOS.
Entrada 8€ +
Vermut de Reus.
Una producció de
Teatre Ger.

SI AIXÓ ÉS UN CAVALL
de Maurici Biosca
“ Un renil a la llibertat”

Esmorzar de forquilla
a la Cassola

entrades:
12€ amics, 8€ sócies

organitza La Cassola
societat gastronòmica

Cercavila anada a
Sant Pau

a les 10 al bar social

a les 9 matí pl. de la Vila

Baixada de Gralles

Baixada de Sant Pau

a les 12:30 davant l’entitat

a les 12 migdia fins pl. Vila

La traca
i cercavila infantil

Vermut i
toc de Gralles

Acte suport a la creació
del Matxo Vell

A les 7 tarda al Teatre la Nau

a l’1 del migdia al Palmerar

BALL DE
GRALLES

Dv 24

Ds 25

Ds 18

VIGÍLIA

Cercavila dels balls
populars

a les 11 de la nit al bar social

a les 17:30h. pl. PPCC

Dg 26
MÚSICA
EL GRIPAU
BLAU

concert per a tots els públics,
on la canalla serà la protagonista

Acte gratuït

79é CAMPIONAT
DE TRUC
JOSEP ESPACHS

Sopar de Vigília

a les 23h. carpa revolució

cal apuntar-se al
mateix bar social

Concert de Vigília

a les 10 nit al Teatre la Nau

*cal comprar al bar social
a les 21:30.

LA TERRASSETA
DE PREIXENS
acte gratuït
a les 11 de la nit al bar social

MUNTANYA

CINEMA

IOGA

presenten
Cançons de fer camí

a les 19h. carpa revolució

Ball de Festa Major
+ dj’s de les Barraques

Ds 8

MIREIA VIVES &
BORJA PENALBA

Concert de
Festa Major

a les 19:30h. pl. Marcer

Dv 7

MÚSICA

a les 13h. bar social Ger

Dl 27

Dg 2
Montblanquet - Rocallaura

a les 7:30 pl. Marcer

Ballada conjunta

5:30 tarda al Teatre la Nau

4A ETAPA RUTA
DEL CÍSTER

Cercavila matinal

*cal comprar tiquet

a les 13h. pl. marcer

GRUP SORPRESA

FESTA MAJOR

VOC

1a sessió

TALLER DE IOGA:

HARMONIA DELS
7 XACRES

PREMIS I MOSTRA
D'AUDIOVISUAL
EN CATALÀ
OMNIUM CULTURAL

a les 7 vespre al Teatre la Nau

Un projecte impulsat per
Òmnium Cultural amb la
finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals
de qualitat en llengua catalana. on podreu veure els curtmetratges finalistes de l’any
2019

CONCERT DE

MÚSICA
WILLIAM BYRD

BARCELONA CONSORT

venda entrades:
anticipades 10€ taquilla 13€
*entrades limitades

PETER KRIVDA
viola de gamba soprano
WILLIAM WATERS
viola de gamba tenor i arranjaments
LALI ESPINET
viola de gamba baixa

a les 7 vespre al Teatre la Nau

CLARA HERNÁNDEZ
viola de gamba baixa

a les 7 vespre. sala d’actes

MIREIA LATORRE
soprano
A les 19.30h. sala d’actes

Ds 8
CARNAVAL
PRESENTACIÓ
vermut de presentació de
totes les activitats d’enguany
a 2/4 d’1 del migidia. pl. marcer

Dg 9
ATLETISME
53é CROS
de SANT PAU
8:45 matí pl. marcer
CAMINADA POPULAR
10 del matí pl. marcer
CROS DE SANT PAU
Inscripcions anticipades 5€
llibreria Gabaldà - Espai Blau

a les 7 vespre al Teatre la Nau

# juntes som més fortes

Dv 14
CINEMA

VOC

2a sessió

PREMIS I MOSTRA
D'AUDIOVISUAL
EN CATALÀ
OMNIUM CULTURAL
a les 7 vespre. sala d’actes

Dg 16
CICLISME
XXVII BTT RIBES
2 circuits
28 km (+596m)
49 km (+1.156m)

des de 21€ inclou avituallament i obsequi.
Inscripcions: bttribes.cat
a les 9 mati al camp de futbol

Dj 20
DIJOUS GRAS
4t. CONCURS
de TRUITES
D’AUTOR
Oberta la participació a
tothom, fins el mateix dia.
Preu del tiquet 10€
(desgutació de totes les truites,
2 begudes i dret a vot)

A partir 20:30h. Al bar social

Dv 21
CARNAVAL A LES
ESCOLES
A partir 15h. als carrers de ribes

ARRIVO DE S.M.
CARNESTOLTES
A partir 19:30h. pl. Catalunya

DISCURS DE S.M.
CARNESTOLTES
A partir 20h. pl. de la vila

SOPAR CARNAVALESC

GRAN XATONADA

A partir 22h. a la Nau del Ger

BARNAVAL

correbars amb S.M.
Carnestoltes i el seguici
carnavalesc per bars i xatonades

L’ARRIVO
de FESTA
A partir 00h. a la Nau del Ger

Ds 22
CARNAVAL
INFANTIL
A partir 16h. Pl. Països Catalans
finalitza a la Pl.Marcer amb:

ESPECTACLE
INFANTIL

RUA DE
COMPARSES
DISFRESES I
MASCAROTS
A partir 22h. davant l’entitat Ger

ENTREGA DE LA
PERLA DEL CARNAVAL
a partir de les 12.30 a totes les
carrosses i grups que participen
seguidament...

DJ’S AL BAR
SOCIAL

Dl 24
COMPARSES
a les 19h. tarda davant l’entitat
vine i participa, apunta’t
seguidament...

SOPAR DE
COMPARSES

cal apuntar-se amb antelació

Dc 26
DIMECRES
DE CENDRA
ENTERRO DE
LA SARDINA
amb la “Banda
de la Mort”
pels carrers de Ribes. Lectura
del testament. coques i vi dolç

Dm 25
VISITA DE
CARNESTOLTES
A LES ESCOLES
a partir de les 15h. tarda

A partir 19h. davant l’entitat

SARDINADA
POPULAR
*Adquirint un tiquet al bar social

MENÚS DE
CARNAVAL
GRAN XATONADA
sopar de les comparses Xató,
3 truites de botifarra blanca,
fesols i cartxofa.
truita de patata i ceba
Pa, Vi i Aigua
Coca de llardons o marenga
(cal escollir a l’hora d’inscriure’s)
Per la Canalla..... o no
Truita de patates i ceba, rotllets
de pernil dolç i formatge
pa amb tomàquet aigua o refresc
Merenga o coca de llardons

SOPAR COMPARSES
1er. Sopa de galets i poletes amb
brou de pollastres.
2on. Botifarra de Can Manel al
forn amb patates i ceba.
3er Flam de Nata
Preu: 15€

SARDINADA POPULAR

*entre totes tot

Dg 1

Dc 11

Ds 14

MUNTANYA

MÚSICA

MÚSICA

5A ETAPA RUTA
DEL CÍSTER

CONCERT
INSTITUT ORIOL
MARTORELL
250 anys del
naixament de
Beethoven

CONCERT

Rocallaura Montbrió de la marca

A la Nau del Ger

CESK FREIXAS
Riudebitllenc i músic
compromès és un dels millors
intèrprets i compositors de la
cançó d'autor del nostre país.
Ens presentarà el seu darrer
treball " Festa Major"

Dg 15
ASSEMBLEA
DE SOCIS I
SÒCIES
Màxim òrgan decisori de la
nostra entitat des d'on marquem les tasques i línies a
treballar durant l'any vinent.
Vine i participa
A partir 10 del mati sala d’actes

a les 19h. A la Nau del Ger

Dg 29
MUNTANYA
6A ETAPA RUTA
DEL CÍSTER
Montbrió de la marca Santes Creus

El model de carnaval de Ribes.
L’Entitat Ger, des dels seus inicis, l’any 72, va recuperar el Carnaval a
Ribes. El Carnaval és doncs una aportació que fa l’Entitat Ger al poble
de Ribes i que fa molts anys que gestiona, organitza i desenvolupa
amb totes les seves dificultats, encerts i errors. El model actual del Carnaval de Ribes, el quan ens sentim plenament orgulloses, es defineix
des de la voluntat de ser un carnaval participatiu, autogestionat i no
institucionalitzat, fomentant una cultura de base, amb un treball
voluntari, horitzontal i assembleari i facilitant la participació de colles i
grups petits i grans. Un carnaval propi, participatiu, obert, per a tothom,
de crítica social i reivindicació. Un model en el qual, pensem, no hi
caben ni concursos ni processos d’institucionalització que desvirtuïn el
carnaval que tenim i volem.
Repensar el Carnaval no es fa en funció de cap fracàs, sinó en la voluntat d’enfortir-lo i fer-lo més participatiu. I és en aquest sentit que des
de fa anys que treballem en la recerca de fórmules noves i que hem
mantingut reunions amb AFA’s i entitats socials de Ribes.
Una recerca que possibiliti la implicació d’altres entitats en el conjunt
del Carnaval. Una coordinació fàcil, còmode, puntual i de poca estructura. Una proposta rotativa per crear una “competitivitat sana” entre les
entitats. Que ens permeti amb temps, més gent i més energies anar
més enllà d’un cartell conjunt amb logos. Més forts en comunicació i
difusió, en suport institucional i tècnic, i en campanyes contra actituds
masclistes.
Aquesta és la voluntat i el compromís que demanem a les entitats
socials, a la gent que hi participa i que ens ha de permetre repensar
recorreguts, potenciar espectacles, refer sinergies i animar “cotarros” ja
sigui en l’Arribo, en el Carnaval Infantil, en les Ruas de Mascarots i Disfresses, en les Xatonades o en l’enterro.
Visca el carnaval!!!!

