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1972



Encetem una nova etapa
arrelada en el passat, 

connectada amb el present, 
per projectar l’entitat cap al futur.



2022



Apostem per renovar el nostre compromís 
amb les classes populars.

Apostem per una programació basada 
en les complicitats amb la cultura de base, 

lluny de les estratègies mercantilistes.

Apostem per enfortir la base social de l'entitat.

Arribem als 50 en un context convuls, en 
plena pandèmia i amb un món cultural 

industrialitzat i, malgrat tot, amb una entitat 
en plena activitat que mai no s'ha aturat i 

havent arribat a un miler d'associades.



amb 4 eixos de futur
Llengua i país.

 Antiracisme i antifexisme.
Feminismes.

Ecologisme i territori.



3 criteris rectors
Cara endins i cara enfora.

De memòria i de futur.
A l'entitat i al carrer.



Sant Jordi
- Xerrada El català, aquí i ara
- Parades de llibres i presentacions
- Matalaranya
- Tallers

Concert Connexions poètiques
amb Lluís Fortuny (membre Elèctrica 
Dharma)

una programació especial
amb 6 dates destacables

Sant Jordi, cap de 
setmana cultural.

Compartim el carrer, omplim la plaça.
Concert d'aniversari participatiu. Cultura de 
base: 50 anys, 50 actuacions (cançons, 
música, poesia...) 

Festa Major d'Estiu, 
aportació a la festa.



Concert
Els inicis de l'entitat, la cançó.

Xerrades de tardor
Mirades diverses, veus expertes. 

Taula rodona
Amb els presidents i presidentes de 
l'Entitat.

11 de setembre i 
xerrades de tardor.

Sortim al carrer i treballem en xarxa
Xerrades, teatre, cuina, tallers, música... 
Comunitat i veïnatges, denúncia i lluita. 

Concert Antifeixista

Municipi Antifeixista i 
Antiracista.

una programació especial
amb 6 dates destacables



Trobada de socis i sòcies
per fer memòria, per conèixer les 
seccions, per compartir, per riure, per 
imaginar... Per celebrar junts els 50 anys! 

Sopar i festa 
d'aniversari.

Concert
Cap de setmana. Aposta per la música 
d'avui i demà. Trobada i celebració amb 
amics i col.lectius amb qui fem xarxa i 
teixim complicitats. 

Gran concert 
a la Nau.

una programació especial
amb 6 dates destacables

I a més a més... 
Programació cultural trimestral amb teatre, música i dansa. 

Activitats esportives i de les seccions. 



i una nova imatge
Per celebrar-nos.
Per repensar-nos.
Per projectar-nos.



1972 - 2022



cultura

teixit social lluita

territori



Lorem ipsum 
dolor sit amet

Tipogra�a bàsica. Montserrat regular

Tipogra�a forta. Cheddar Gothic Rough

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua.



1972 - 2022

amb
 la cultura

compromesa

1972 - 2022

al costat
de les veines

de Ribes

1972 - 2022

amb
l’esport de base

integrador

1972 - 2022

de
lluites

compartides













La cultura és un procés continuo 
de transformació i de posar en crisi 

les formes de vida establertes.
Marina Garcés


