Del 24 de gener
al 26 de març
de 2021

MÚSICA, GASTRONOMIA,
CLOWN, CINEMA, ART,
DOCUMENTAL, LLUITA.

entitatger.cat

PROGRAMACIÓ
HIVERN 2021

Qui ens havia de dir que, preocupats per tenir dues festes a l’any, quan la
pandèmia ens en roba una ens emprenyem. La veritat és que estem totes
una mica atacades i tenim les emocions a ﬂor de pell, tant que una de les
virtuts de la festa aﬂora com mai. La Festa Major aporta a la comunitat molt i
a vegades dins la normalitat aparent aquesta aportació ni la considerem ni
la sentim amb tota la força que té.
Que no poder celebrar la festa major o no fer-ho com voldríem ens generi
controvèrsies, malestar o disgust no és només cosa del conﬁnament, és la
conseqüència directa de veure com de dèbil i fràgil és tot plegat i com
resulta d’important el fet de poder-nos aplegar com a comunitat al voltant
d’una celebració. La Festa Major té aquesta màgia, ens aplega totes les
persones que conformem la comunitat i ens crida a manifestar-ho
alegrement per carrers i places. Ho fem participant en balls, aplegant-nos al
voltant d’una ﬁgura festiva, ajuntant-nos en una taula ben parada,
trobant-nos en llocs sagrats i tel·lúrics, encaixant-nos mirades i somriures,
entonant melodies conegudes o fent-nos l’amor en els rituals festius.
Per això és important, tot i la necessitat de la prevenció i la precaució davant
la pandèmia, aportar a la festa elements, esqueixos, petites clarianes en les
quals ens puguem aplegar i emmirallar amb totes les mesures que calgui
però també amb totes les emocions.
I aquesta és la voluntat en oferir-vos aquest petit programa d’actes. Viure la
festa i cuidar-nos per enfortir de la millor manera la comunitat.

PER LA NOSTRA SEGURETAT,
CUIDEM-NOS.
DINS DEL BAR SOCIAL DEL GER
I ENS ELS ELS ACTES PROGRAMATS,
RESPECTEM LES NORMATIVES DE PREVENCIÓ.

Tots els actes que organitza l’entitat són amb entrada restringida
atenent les mesures de prevenció contra el COVID.
Per tal de controlar els aforaments, alguns actes requereixen
inscripció prèvia gratuïta.

Ús obligatori
de mascareta

Rentar-se les mans
freqüentment

Mantenir distància
interpersonal de 2m

Aquesta programació pot patir modiﬁcacions segons l’evolució de la
pandèmia. Agraïm a totes les associades i amigues la col·laboració en el
respecte a les mesures de protecció.

#LaCulturaÉsSegura

VERMUT MUSICAL

DIUMENGE 24 DE GENER

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL AMB
DE LA MANO DE DUM DUM
Diumenge de vigília, vine a la Frittel·la a fer un bon vermut tot escoltant
música en directe amb Oscar de MANO CreaZion i Carlos G.
de DUmDUmPUnK.

AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent
PREU: bo ajut per ﬁnançar l’artista convidat

CONCERT DE VIGÍLIA

DIUMENGE 24 DE GENER

19.00 H

LA NAU DEL GER

CARLES BELDA I MARC SERRATS

DOS PARDALETS
Un parell d'ocellots de mal pèl, armats amb la guitarra, el diatònic i les
despectives veus, us serviran un grapat de cançons ballables amb txura de
rumba i d'altres bèsties caribenques. Aproﬁten tonades amb lletra de vides
anteriors i les reviuen en públic: de Pomada a Dijous Paella i de Xerramequ
Tiquismiquis als Badabadoc. Marc Serrats i Carles Belda, per servir-los.

ENTRADA ANTICIPADA: 8€ sòcia / 10€ amiga
GUIXETA: 10€ sòcia / 12€ amiga
RESERVES: www.entrapolis.com

C O N C E R T D E F E S TA M A J O R

DILLUNS 25 DE GENER

13.00 H

EL PALMERAR

GRALLERS DE RIBES

CONCERT DE FESTA MAJOR
L’imprescindible de Festa Major. Comptarem també amb la col·laboració
dels grallers convidats Joan Cuscó, Josep Casas i Carles Pérez.

PREU: gratuït amb reserva prèvia
RESERVES: www.entrapolis.com

CONCERT

DIUMENGE 31 DE GENER

MATÍ / TARDA

LA NAU DEL GER

FLUID ROSA

CANÇONS DE PINK FLOYD
EN CATALÀ
Joan Barceló: guitarres. David Duran: guitarra. Jordi Tàrraga "Charli": veu.
Javi Torres: teclats. Sisco Vidal: Baix i veus. Salva Vilà: bateria i veus.
Dues sessions: matí i tarda.

PREU: entrada gratuïta. Bo d’ajut a l’entitat d’1€.
RESERVES: www.entrapolis.com

ANIVERSARI GER

DIUMENGE 7 DE FEBRER

11 H

LA NAU DEL GER

CAP ALS 50!
Sabíeu que el proper any el GER celebrarà els eu 50è aniversari?
Ho haurem de celebrar com cal!! Ens trobarem per començar a parlar del
nostre aniversari i organitzar l'esdeveniment. No hi faltis!
Com sempre, tu ets imprescindible!

VERMUT MUSICAL

DIUMENGE 7 DE FEBRER

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL AMB
LE TANGÓ
Vine a la Frittel·la a fer un bon vermut tot escoltant música en directe.
Gabriela Grabowsky: veu.
Matías Spadaro: guitarra
AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent
PREU: bo ajut per ﬁnançar l’artista convidat

APUNTA’T
A L’ESPLAI!
De 3 a 12 anys.
Activitats a l’aire lliure.
Tallers. Excursions.
Centre d’interès.

663768347
esplaiger@gmail.com

Subscriu-te a la revista!

#OBJECTIU 199

el CARRER

 
   

elcarrer.cat/subscriu-te

PROGRAMACIÓ DE

C A R N AVA L

DIVENDRES 12 DE FEBRER

?H

VES A SABER

ARRIBO DE SM CARNESTOLTES
SM Carnestoltes que pronunciarà el seu discurs. Atentes a les instruccions
reals per poder seguir l’esdeveniment.

+ SOPAR CARNAVALESC en la intimitat
Xatonada per emportar (xató i truita). Recollida de 13 a 14,30h i de 19 a les 21h

PREU SOPAR: 15€

CLOWN

DISSABTE 13 DE FEBRER

18.00 H

LA NAU DEL GER

CIA MARTA RENYER

EL GRAN CABARET D'ELVIRA
Elvira és una dona que somia ser artista. Després de molts anys d'assaig i
preparació, avui estrena el xou amb el qual per ﬁ podrà enlluernar al món
del teatre gràcies a totes les seves qualitats.

PREU ESPECTACLE: 10€ sòcia, 12€ amiga
RESERVES: www.entrapolis.com

M AT I N A L I N F A N T I L

DIUMENGE 14 DE FEBRER

11.00 H

LA NAU DEL GER

PINXU VINILO

IL GRAN CONCERTTO
Espectacle per als més menuts, veniu disfressades amb mascareta a joc!
En acabar, “Xocolata per emportar” per a totes les assistents!!

PREU: 3€ espectacle + xocolata
RESERVES: www.entrapolis.com

VERMUT

DIUMENGE 14 DE FEBRER

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT EMMASCARAT
Vine a la Frittel·la a fer un bon vermut. Cal accedir convenientment
emmascarats i guarnits per a l’ocasió

AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent

C U R T M E T R AT G E S

DIVENDRES 19 DE FEBRER

19.00 H

LA NAU DEL GER

ÒMNIUM CULTURAL

PREMIS VOC (1ª part)
Visionat dels ﬁlms seleccionats pels premis VOC, Versió Original en Català,
d’Òmnium Cultural. VOC és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb
la ﬁnalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en
llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.

Octe organitzat
conjuntament amb:

RESERVES: www.omnium.cat/ca/projectes/voc/sessions/

EXPOSICIÓ

DIUMENGE 21 DE FEBRER

12.00 H

DIAW

ELS COLORS D’ÀFRICA
Inauguració de l’exposició ‘Els colors d’Àfrica’, a càrrec de l’artista
senegalès DIAW.

PREU: entrada lliure

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL

DIUMENGE 21 DE FEBRER

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL AMB
KAITA SALIFU SALAM
Vine a la Frittel·la a fer un bon vermut tot escoltant música en directe
amb el mestre percussionista sitgetà.

AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent
PREU: bo ajut per ﬁnançar l’artista convidat

C U R T M E T R AT G E S

DIVENDRES 26 DE FEBRER

19.00 H

LA NAU DEL GER

ÒMNIUM CULTURAL

PREMIS VOC (2ª part)
Visionat dels ﬁlms seleccionats pels premis VOC, Versió Original en Català,
d’Òmnium Cultural. VOC és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb
la ﬁnalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en
llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.

Octe organitzat
conjuntament amb:

RESERVES: www.omnium.cat/ca/projectes/voc/sessions/

VERMUT MUSICAL

DIUMENGE 7 DE MARÇ

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL AMB
IRINA GUILLAUMES
Vine a la Frittel·la a fer un bon vermut reivindicatiu tot escoltant música
en directe amb Irina Lluna de Sang i la col·laboració d'artistes sorpresa.
Això va de dones.

AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent
PREU: bo ajut per ﬁnançar l’artista convidada

8-M

DILLUNS 8 DE MARÇ

DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA TREBALLADORA
L’Entitat Ger organitza junt amb altres entitats i col·lectius del municipi actes
pel 8 de març. Els detalls de la convocatòria s'aniran concretant depenent de
l’evolució de la pandèmia. Seguim les xarxes per anar actualitzant
la informació.

CINEMA

DISSABTE 13 DE MARÇ

18 H

LA NAU DEL GER

RAMON TÈRMENS

LA DONA IL·LEGAL
Projecció de la pel·lícula i debat posterior amb la presència de Ramon
Tèrmens, director, i Yolanda Sey, actriu protagonista.
Fernando Vila és un advocat d’immigració que accepta un cas aparentment senzill: evitar la
deportació d’una jove kosovar, Zita Krasniqi. Tot canvia quan la noia apareix morta al CIE
(Centre d’Internament d’Estrangers) i les autoritats declaren que s’ha suïcidat.

PREU: 5€ sòcia, 7€ amiga
RESERVES: www.entrapolis.com

PROGRAMACIÓ DE

PRIMAVERA

ANTIRACISME

DISSABTE 20 DE MARÇ

WORLD AGAINST RACISM
Manifestació internacional per un món contra el racisme. Els detalls de la
convocatòria s'aniran concretant depenent de l’evolució de la pandèmia.
Seguim les xarxes per anar actualitzant la informació.

Octe organitzat
conjuntament amb:

ASSEMBLEA

DIUMENGE 21 DE MARÇ

10 H

SALA D’ACTES DEL GER

ASSEMBLEA ECONÒMICA
EXTRAORDINÀRIA
Vine a conèixer els números de l’entitat. La teva opinió és important per
donar forma al futur econòmic de l’entitat i garantir d’aquesta manera la
solidesa de la nostra activitat quotidiana.
Vine a l’assemblea i participa!

VERMUT MUSICAL

DIUMENGE 21 DE MARÇ

13.30 H

EL PALMERAR

LA FRITTEL·LA

VERMUT MUSICAL AMB
DJ CANELA
Vine a la Frittel·la a fer un bon vermut tot escoltant la selecció musical
de DJ Canela. Qualsevol semblança amb el cantant de The Pogues es
pura coincidència...

AFORAMENT: entrada restringida segons l’aforament existent
PREU: bo ajut per ﬁnançar l’artista convidat

P R E S E N TA C I Ó D E L L I B R E

DIVENDRES 26 DE MARÇ

19 H

LA NAU DEL GER

TXEMA CASTIELLA

EL GUTI – EL COMPROMÍS
PER LA LLIBERTAT
El Guti va ser una ﬁgura important de la política catalana i una part de la
vitalitat, la intel·ligència i el tarannà unitari de la resistència al franquisme
porta la seva petja. Comptarem amb la presència de l’autor Txema Castiella.

PREU: acte gratuït
RESERVES: www.entrapolis.com

LA BAULA

Vols formar part
D’UN GRUP DE CONSUM
TRANSFORMADOR?

100%

ecològica
LOCAL
de temporada

Vine els dimarts de 7 a 9 al
nostre local i t’explicarem
com fer-ho. Ens trobaràs al
2n pis de l’entitat GER, al
carrer del Pi 25 de Ribes.
T’esperem!!
Més informació....

www.entitatger.cat/la-tk

Encara no ets sòcia del GER?
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 alimenten el
funcionament quotidià de l’entitat que es basa en una manera de
fer participativa i compromesa.
Si encara no ho ets, fes-te sòcia i ajudan’s a fer GER!

www.entitatger.cat/fes-te-soci/

www.entitatger.cat

ger.entitat@gmail.com

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

938 961 200

Amb el suport de

