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Encara no ets soci del GER?

ger.entitat@gmail.com 938 961 200www.entitatger.cat

Fomentem la llengua, la cultura,
i la cohesió social

Defensem el progrés 
econòmic, la igualtat i el 
consum transformador

Compromesos amb la 
República i els Països Catalans

Oferim una programació 
cultural de qualitat

El GER és una entitat sense ànim de lucre promotora d’activisme social i 
cultural. Des de l’any 1972, impulsem esdeveniments i projectes culturals 
compromesos amb el progrés econòmic, la igualtat social i la pau. 

Més de 1.000 persones socies de totes les edats, una programació 
d’activitats consolidada i un patrimoni propi (local social i La Nau) 
alimenten el funcionament quotidià de l’entitat que està basat en una 
manera de fer participativa i compromesa.

Si encara no ho ets,  fes-te soci i ajudan’s a fer GER!

Carrer del Pi, 25
Sant Pere de Ribes
08810 Barcelona
ger.entitat@gmail.com

Amb el suport de



Prou repressió!
En el debat monarquia vs. República només hi ha dues opcions: els què 
històricament han avalat un règim de privilegis, capitalisme d’amiguets, 
corrupció, humiliacions i autoritarisme. I els que han lluitat per una societat 
justa, fraternal, igualitària, de persones lliures. Els qui per activa o per passiva 
avui permeten la continuïtat d’aquest règim de privilegis antidemocràtic, ens 
neguen aquesta societat igualitària per la qual tants van lluitar.

Delenda est monarchia. Per construir aquesta República. República catalana 
que sempre confraternaritzarà amb els Republicans d’arreu de l’Estat. I que 
per respecte a ells i als valors que encarnen s’autodeterminarà.

Delenda est democràcia a Espanya. I serà llavors amb més força, per memòria 
dels lluitadors republicans, que avançarem des de la unitat popular cap a la 
República catalana d’homes i dones lliures.

El republicanisme és una forma d’entendre el poder i la societat. Volem la 
República i volem la llibertat republicana: la de tenir assegurades les 
condicions materials per no haver de dependre de cap poder oligàrquic o 
arbitrari. República és redistribució de la riquesa. República és que no hi hagi 
cases sense gent i gent sense casa. República és PA, SOSTRE I TREBALL.

Per descomptat que en una República no hi cap un rei. Però tampoc i caben 
els fons d’inversió que especulen amb el preu de l’habitatge. Tampoc hi 
caben projectes que trinxen el territori com el BCN World, o monstres de 
formigó com la C-32 o un model econòmic que afavoreix el monocultiu del 
turisme. L’enemic de la república catalana no només és el Rei sinó qualsevol 
tipus d’oligarquia que condemna als treballadors a vides precàries i misèria.

Als Països Catalans no tenim Rei, i la construcció de la República Catalana és 
la millor mostra de solidaritat amb tots els projectes republicans i 
emancipadors dels pobles de l'estat espanyol per a tombar el Règim del 78.

Des de la tardor de 2017 fins ara, la repressió de l’Estat contra el dret 
d’autodeterminació i els drets fonamentals com el de manifestació i llibertat 
d’expressió ha anat augmentant.
Centenars de persones detingudes, desenes d’empresonades i exiliades, 
milers de ferits i centenars d’activistes imputats amb acusacions formulades 
per l’estat i la pròpia Generalitat.

+ 2.500
Persones represaliades

9
Persones empresonades

9
Persones exiliades

1
Persona confinada

+ 1.500
Persones ferides

70
Periodistes ferits

308
Persones detingudes

5
Persones en presó 

preventiva

1
Persona deportada 

al Marroc

* Extret del discurs de la CUP al ple monogràfic sobre monarquia al Parlament de Catalunya 
del dia 7 d'agost de 2020

* Dades facilitades pel mapa de la repressió d’Omnium Cultural.

644638532
Contacte@baulasolidaria.cat

SUPORT I DONACIONS A LES PERSONES ACTIVISTES REPRESALIADES 

Delenda est monarchia

Baula
X A R X A S O L I D À R I A



Diada Nacional de Cat
alunya

Dijous 10

Marxa de... bicicletes!!
18:00h

Com que el Covid no ens deixa fer la tradicional marxa de torxes, 
farem marxa però de bicicletes!! Recorregut: Pont de la Palanca, pg. 
Circumvalació, ctra. Dels Cards, ctra. de Sitges, c. Nou, Pl. Marcer.

Lloc: Esplanada davant del Castell de Ribes
Inscripció previa al GER

Un crit al carrer
21:00h

Acció simultànea, des de diferents punt de Ribes, per la llibertat 
i la justicia social. Atents a les xarxes per descobrir-ne els detalls!!

Dissabte 12

Concert de gralles
20:00h

Amb la participació de les Gralles de la Torre (Torradembarra), Gralles de 
Sta. Madrona & Montonec i Gralles de Ribes.

La primera formació dels Grallers de la Torre es 
crea a Torredembarra l’any 1976. El 1992 es 
recupera el nom del grup que aleshores queda 
format per dues gralles seques i timbal. El 2005 
es grup es configura en dues gralles dolces, gralla 
baixa i timbal. Els Grallers de la Torre es dediquen 
a realitzar actuacions tant en solitari com en 
l’acompanyament de balls populars, bestiari o 
processons.  

Actualment el grup el formen els grallers David 
Morlà, Raül Flores i Anna Flores i el timbaler 
Daniel Cañellas.

Col·labora

Lloc: Palmerar del GER
Preu: 5€ +sorteig de l’agulla de la gralla de plata i partitura del plegafems.
Aforament limitat

Divendres 11

Pujada a peu al Montgròs
10:30h

Sortirem des de la Plaça de la Vila.

Enlairament de la senyera
12:30h

Dalt del Montgròs, enlairament de la senyera, parlaments i toc de gralles.
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CUIDEM’NOS! Seguim les mesures sanitàries de protecció covid-19

Ús obligatori
de mascareta

Rentar-se les mans 
freqüentment

Mantenir distància
interpersonal de 2m



Dissabte 19

Concert de sardanes 
amb acordió diatònic

19:00h

Presentació del llibre "30 sardanes per acordió diatònic".
ACORDIÓ DIATÒNIC: Francesc Marimon Busqué
VEU: Cèlia Marimon Santís

Lloc: Palmerar del GER
Preu: 3€
Aforament limitat

Diumenge 27

2n Concert Confinat 
(micro obert)

18:00h

Si entre el confinament o/i les vacances has rescatat aquella guitarra 
que tenies a casa o qualsevol instrument. Qualsevol interpretació 
lliure o habilitat que mai havies tingut temps d’assejar i la vols 
interpretar davant un públic entragat. Ara és el moment, posa’t en 
contacte amb nosaltres i disfruta del teu minut de glòria.

Properament el GER treurà el programa dels actes 
de tardor amb tota la programació d’octubre, 
novembre i desembre.

També la podeu consultar al web de l’entitat:
www.entitatger.cat

Lloc: Palmerar del GER
Preu: Entrada lliure
Aforament limitat

Dissabte 26

Arrenquem!
18:00h

Presentació dels tallers i activitats del nou curs.
Esplai, Taller de Ioga, Teatre de l’oprimit, secció de Muntanya, Tai Chi-chi 
kung, Escola de Música, Calendari d’activitats de Tardor.

Lloc: Sala d’actes del GER
Aforament limitat

PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE
#CulturaSegura

I DESPRÉS DE LA DIADA...

PROGRAMACIÓ DE TARDOR


