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Asseguts al balcó o traient el cap per la finestra de la gran façana del 50è 
aniversari de l'entitat, la sensació de vertigen és gran. I deixar-se seduir pel 
vertigen és caure en el buit ingràvid d'una volada. Una volada pels camins 
traçats amb el treball voluntari i entusiasta de tanta i tanta gent que a cops 
se'ns fa difícil parar el fotograma de la galeria de personatges que omplen 
cada racó de la nostra entitat. Personatges amb nom o sense que han deixat 
empremta en cada graó de l'escala social fins a arribar a la gran sala on a 
manera d'àgora i organitzats en assemblea comunitària hem anat imaginant i 
construint el nostre avenir col·lectiu dins la comunitat ribetana i de retruc del 
país.

Malgrat honroses excepcions, ni els fets succeeixen perquè sí ni les coses 
són producte del no-res. I quan des de la caiguda lliure del vertigen o des 
de la tranquil·litat d'una asseguda en el balcó de la història ens atrevim a 
regirar el passat és fàcil que ens preguntem d'on ha sorgit tanta activitat 
sociocultural, com ha estat possible reunir a tanta gent al voltant d'unes 
voluntats, com hem adequat tant espai per fer realitat tanta creació. Quins 
són els mecanismes pels quals hem sabut crear la resposta a tants neguits 
culturals i socials? Perquè si els camins traçats han estat molts, més ho han 
estat les respostes donades, les propostes fetes i els moments viscuts.

50 anys,
50 portades
centenars de sòcies
incomptables històries
futurs comuns IMAGINATS
i més ganes de ger que mai!



1972 - 2022

Els anys d'aniversari de la nostra entitat no és un temps transcorregut en el 
calendari sinó, i sobretot, un temps viscut de manera col·lectiva en comunitat 
de manera real, fefaent, contundent, crucial i a cops decisiva. Un temps que 
hem sabut fer-nos nostre i que a la vegada ha contribuït a donar contingut i 
fisonomia al poble de Ribes.

En el magatzem de la història social de l'entitat GER no cal anar-hi a cercar 
endimaris i plors d'un temps perdut. Està farcit de vida i en cada prestatge 
o racó hi trobareu el record, el detall, l'anècdota, la lletra i música que us 
ajudarà a viure el moment en què som. I aquest viure el farem des de l'alegria 
de saber-nos coneixedores de tot un passat recent, però alhora artesanes 
d'un present que encara omplirem de compromisos i de vida que valgui la 
pena de viure.

Ara hem complert cinquanta anys. Cinquanta portades d'aquest programa ens 
ho recorden de manera introspectiva i amb humor. A tu, que llegeixes el 
programa, t'ha tocat una de les moltes mirades que han dibuixat el que com 
a col·lectiu som. En algun moment, dels que tenim en l'horitzó per viure, 
haurem de celebrar com es mereix ser part d'aquest fet sociocultural. Mentre, 
però, no et perdis cap instant.

Que la festa t'acompanyi



VISCA LA FESTA MAJOR!

Cercavila infantil
Inauguració de Barraques
Correbars
Dj (Discomoon)

18:30h

20:30h

21:00h

23:00h

dilluns 27
C

B

B

B

C

C

C

C

C

C

B

B

B

Esmorzar de forquilla al GER
Esmorzar de vigília de Barraques
Baixada de gralles
La traca
Cercavila infantil
Cercavila de vigília
Encesa conjunta de Colles
Baixada conjunta de les colles de bastons
Sopar vigília ger.
Castell de focs
Concert La Traca (Grup de versions)
Dj Sendo

09:00h

10:00h

12:45h

13:00h

13:15h

18:30h

19:45h

20:45h

21:30h

23:00h

00:30h

02:45h

dimarts 28
G

G

G

C

C

C

C

B

B

Matinal
Cercavila
Cercavila
Vermut de Festa Major i Toc de gralles
Cercavila de tarda
Concert Balkan Paradise Orchestra
Dj Jan The Juniper

07:30h

09:00h

12:00h

13:30h

21:00h

00:30h

02:30h

dimecres 29

G



Actes organitzats per GER BARRAQUES COMÚG B C

B

B

B

Show d’improvització amb “Improterráneos”
Monòleg d’Eva Cabezas
Micro obert

19:30h

21:00h

22:30h

dijous 30

B

B

B

B

B

Pep Callau
Sopar de Barraques
Concert de Bugies
Insershow
DJ 08810

19:30h

21:30h

00:00h

01:30h

03:30h

divendres 1 de juliol

B

B

B

Actuació Castellera de Sant Pere
Correfoc de llegenda
Bandhana
Bejo
Dj Borsalino

18:00h

21:00h

00:30h

02:00h

03:30h

dissabte 2

C

C

Cursa urbana La Milla
Festa de l’escuma
GER: 50 anys x 50 actuacions

10:00h

12:00h

18:00h

diumenge 3
G

G

G



24 juny palmerar ger21.OOh. 5€ (inclou sorteig 50 anys) G

sant joan
Revetlla de Sant Joan, solstici d'estiu.
• Sopar sota el braç per a veïns i veïnes + còctel de cava (gentilesa de 
l’entitat GER)
 L'entitat ofereix les taules i cadires.
• Encesa de la gran foguera amb la flama del Canigó.
• Ball de revetlla amb música en directe

festa major

kit cat
+ dj

ball de revetlla



28 juny bar social del ger12.45h. G

27 juny 18.3Oh. redós de sant josep i sant pere C

cercavila infantil 
La cercavila passa per carrer Joan Maragall, avinguda Josep i Pere Jacas, 
carrer Nou, plaça Marcer, carrer Fra Vicenç i plaça de l’Església.

festa major

esmorzar
de forqUilla
Organitza la cassola

Aforament limitat. Cal comprar el 
tiquet al bar social. Venda de 
tiquets al ger de 18h a 20h.

> dies 21 i 22 de juny (socis)
> dia 23 (no socis).

festa major

baixada de grallers
Toc de Matinades a càrrec dels 
Grallers de Ribes i altres músics 
amics. Carrer del Pi, plaça del Centre, 
plaça de la Vila, carrer Sant Pere, 
carrer Comerç i plaça Marcer.

festa major

28 juny el palmerar del ger9.3Oh. 14€ sòciA / 18€ amiga G



28 juny 21.3Oh. el palmerar del ger G

sopar de vigÍlia
Vigília de Festa Major d’estiu amb el tradicional sopar 
de germanor del GER.

festa major

Vermut de Festa Major 
i toc de gralles

festa major

29 juny bar social del ger13.3Oh. G

Organitza la frittella



O3 juliol 1O.OOh. plaça marcer G

o3 juliol barraques12.OOh. B

festa de l’escuma 
+ espectacle infantil
Organitza esplai ger

festa major



o3 juliol barraques18.3Oh. B



0O4 juliol el palmerar del ger21.3Oh. G

84e campionat de truc
josep espachs
Del 4 al 8 de juliol. El 8 de juliol 
es disputarà la gran final.
(inscripcions a l'entitat)

festa major

O8 juliol 19.3Oh. bar social del ger G

diàlegs amb la deriva
Begoña González

Soc de terra endins. El mar sempre ha estat un ésser viu desconegut, 
inabastable incomprensible. Les illes són la punta de serralades, existeixen 
valls de milers de metres de profunditat. Coneix la transparència i la plena 
foscor, es mou sense descans, entre la calma i la tempesta, acull animals i 
vegetals que semblen fruit de la fantasia més desbordant...

exposició
Organitza la frittella



52è trofeu 
Abelard 
Trenzano.

ciclisme

o9 juliol plaça de l'esglÉsia16.OOh. G

Organitza 
club ciclisme ger



CABALER

DILLUNS, DIJOUS I DIUMENGE de 7:30 A 20:30
DIMARTS I DIMECRES DE 7:30 A 15H.

DIVENDRES I DISSABTE DE 7:30 A 23H.



Floristeria
tel. 93 896 05 76

carrer Ajuntament, 3
Sant Pere de Ribes



Es planteja un programa de diverses activitats al llarg d’una setmana, de 

les quals es concentrarà la programació principal en dos dies, el divendres 15 

i el dissabte 16 de juliol. 

El divendres es proposa a l’espai de la Nau del Ger la inauguració del festival 

amb la presentació d’una peça comunitària que s’haurà estat treballant al 

llarg de la setmana en un taller inclusiu, seguida d’un col·loqui + duet 

professional.

El dissabte proposem un programa concentrat dins del recinte medieval del 

castell. Un format que ja vam implementar amb èxit la passada edició 2021 i 

que volem repetir degut a les seves particular condicions arquitectòniques 

i el valor patrimonial que aporta al projecte. Aquest programa comptarà amb 

un circuit itinerant de 4 peces amateur + la presentació de 3 peces 

professionals: un duet, un solo i una peça grupal d’una companyia jove. 

Ens proposem complementar la programació amb un taller familiar de 

contact dirigit a famílies amb infants entre 18 mesos i 4 anys.



Divendres 15 de juliol

PROGRAMACIÓ

InauguracióHORA:

20:00h

LLOC:

La Nau del GER

Presentació de la 2a edició del Festival Vaivé

El Jardí
Direcció i creació d'Olga Alvarez, cia. La Taimada

HORA:

20:10h

LLOC:

La Nau del GER El Jardí és el resultat del taller de moviment per a adults amb i 
sense mobilitat reduïda. Una investigació sobre la sensualitat per a 
tot tipus de cossos, inspirada en “El jardí de les delícies” del Bosco. 
Un repte i un joc fet amb persones amb ganes de moure’s, de sentir 
el cos, de construir bellesa amb els altres cossos, amb capacitat de 
risc emocional i disposades a presentar públicament el resultat 
després d’una setmana de taller.

Íor
Cia. Marc Fernández i Julio León 

HORA:

21:00h

LLOC:

La Nau del GER No importa d'on venen ni a on van, ni tan sols saber si realment 
arriba a succeir. Però, d'alguna manera, aquesta breu i fugaç 
trobada es dilata en el temps i acaba trobant el seu espai, i sense 
tan sols pretendre-ho, t'arrossega amb ells en una espiral de 
forces contràries que s'ajuden i s'impedeixen mútuament. Dues 
inèrcies oposades que en fondre's acaben generant una mateixa 
direcció; el moment present. (ÍOR) és simplement un parèntesi, un 
viatge in crescendo entre duresa i fragilitat, entre allò que neix i es 
dona per a acabar trobant la seva fi.

Taula rodonaHORA:

20:45h

LLOC:

La Nau del GER

Amb la participació dels integrants de la Cia. La Taimada i 
participants del taller



Dissabte 16 de juliol

A l’ombra del Castell 
Circuit itinerant

HORA:

19:00h

LLOC:

Entorn Castell Presentació de 4 peces amateurs  - Site-Specífic a quatre espais 
diferents.

Scotoma
Clementine Telesfort i Lisard Tranis

HORA:

20:30h

LLOC:

Pati del castell Scotoma ens convida a observar la trobada entre dues persones 
immerses en el seu propi món. Es donaran mútuament l’espai per 
descobrir altres perspectives i ampliar les seves mirades cap a tot 
el que és desconegut. Però realment ho podran apreciar? 
O acabaran perdent-ho de vista?

Eso
Luís García López - Cia Los Informalls

HORA:

21:15h

LLOC:

Església del castell Una peça de teatre físic de curta durada on el protagonista rep 
una visita inesperada d'un personatge il·lusori. A poc a poc, comença 
a desenvolupar-se una relació, arribant fins a punts surrealistes 
que són el motor d'una infinitat de situacions totalment 
inesperades. El protagonista i el visitant invisible, que viu a través 
del so, conviden els espectadors a navegar per l'univers que ells 
mateixos van teixint alhora que es van coneixent.

Ego
Cia. Humancia 

HORA:

22:00h

LLOC:

Església del castell La peça tracta temes al voltant de com vivim i ens relacionem els 
individus en societat. És una reflexió i una crítica al egoisme humà; 
com deixem de veure tot allò que ens envolta per estar mirant el 
nostre propi melic, com caminem sense observar tot el que ens 
envolta i com seguim i ens movem per les anomenades “masses” i 
intentem destacar dins d’aquestes.

PROGRAMACIÓ



TALLERS

Taller de dansa i creació El Jardí
A càrrec de cia. La Taimada. Olga Álvarez i Jordi Cabestany.

DIES:

11/07 - 18/07

HORARI:

De 17 a 21h. cada dia

LLOC:

Institut Can Puig

INSCRIPCIONS:

festivalvaive@gmail.com

El Jardí és un taller de moviment per a adults amb i sense diversitat 
funcionals motrius. Una investigació sobre la sensualitat per a tot 
tipus de cossos, inspirada en “El jardí de les delícies” del Bosco. Un 
repte i un joc per a persones amb ganes de moure’s, de sentir el 
cos, de construir bellesa amb els altres cossos, amb capacitat de 
risc emocional i disposada a presentar públicament el resultat 
després d’una setmana de taller.

Taller familiar de contact 
Taller guiat per Beatriz Chamunski 

DIES:

16/07

HORARI:

De 11 a 12:30h.

LLOC:

Ajuntament Can Puig

INSCRIPCIONS:

festivalvaive@gmail.com

Un taller de moviment creatiu per a famílies. A través d’exercicis i 
jocs simples explorarem la motricitat mentre es desenvolupa un 
vincle de confiança entre petits i grans a través del cos. 
L’experiència de moure’s junts i el contacte físic proposen una 
forma de comunicació no verbal que és divertida i beneficiosa per a 
tothom. La classe culmina amb una “Jam” que és un temps per 
dansar lliurement posant en pràctica allò que s’ha après a la sessió.

ENTRADES

25€
22€ socis *TOT EL FESTIVAL

ABONAMENT PROGRAMACIÓ (NO INCLOU TALLERS)

12€
10€ socis *PROGRAMACIÓ DIVENDRES 15

ENTRADA DE TARDA

18€
15€ socis *PROGRAMACIÓ DISSABTE 16

ENTRADA DE TARDA

GratuïtTALLER PER ADULTS EL JARDÍ  11/07 - 18/07
TIQUET DE TALLER

5€ adult
5€ criaturaTALLER FAMILIAR - 16/07

TIQUET DE TALLER

* Preu exclusiu per a socis del GER i de Junts en Acció

Venta d’entrades a http://entrapol.is/c19nu



D R O G U E R I A
Plaça del Centre, 8  
08810 Sant Pere de Ribes 
drogueria@versailles.cat

P E R F U M E R I A

93 896 14 22





O9 juliol el palmerar del ger22.3Oh. bo solidari 5€ G

el punt fest. 
la festa lgtbiq+ 
de ribes

Organitza punt r

1O juliol 19.OOh. sala d'actes del ger 5€ sòciA / 7€ amiga G

Itinerari estiu. 
Arribem a la música 
contemporània 
amb “mare terra”
a càrrec de ahína duo 

Manuel Martínez – piano 
Ana Omeñaca – violí

amb kitcat + iru sound + dj sorpresa

Un recorregut per  
16 cançons a piano, 
veu i violí en un cant 
a la natura i, malgrat 
tot, l'ésser humà.

rutes musicals al ger



3O juliol el palmerar del ger21.3Oh. G

22 juliol el palmerar del ger21.3Oh. G

beatriz valladares 
Cançons plenes de guspires caribenyes i llatinoamericanes,  cumbia, son, 
salsa…interpretades per la cantautora cubana Beatriz Valladares 
acompanyada a la percussió.

ball i música a la fresca

sing swing company 
Amb els Sing Swing Company podràs 
ballar i gaudir de la música swing. Tocant 
temes de grans compositors i melodies 
conegudes dels anys 30 fins ara que et 
faran moure els peus! 

ball i música a la fresca

Organitza la frittella

Organitza la frittella



la volta al món amb 
la tabita i el martí!
La Tabita i el Martí ens portaran de viatge a 
molts llocs inesperats de la manera més 
absurda possible. En un constant joc 
d’improvisació, teatre, música, clown i tot el 
que pugui aparèixer. Ens faran reviure les 
situacions més absurdes en què ens podem 
trobar a l'hora d'anar de viatge. 

teatre

O5 agost 21.3Oh. el palmerar del ger G

the riekestra 
The Riekestra és una banda de covers dirigida per estudiants, 
especialitzada en soul, dance i rock melodies, des de Stevie Wonder i 
The Beatles, fins a Maroon 5 i Bruno Mars.

ball i música a la fresca

2O agost el palmerar del ger21.3Oh. G

Organitza la frittella

Organitza la frittella



miscel·lània
julie gille Marchand

Amb l'objectiu de fer conèixer el seu 
ofici com a gravadora, Julie Gille 
Marchand ens presenta una mostra de 
les seves obres gràfiques. Inspirada 
en el vincle entre els humans i la 
natura, ens convida a explorar l'entorn 
natural amb tendresa i respecte. En 
el seu treball, Julie experimenta amb 
diferents tècniques del món del 
gravat per a compondre un teatre de 
situacions socials i amoroses 
relacionades amb la seva inspiració en 
cada moment.

exposicio

O2 setembre bar social del ger19.3Oh. G

1O-11 setembre G

marxa torxes,
pujada al montgrÒs,

manis...
atentes a les xarxes!

Organitza la frittella



1O setembre la nau del ger G15€ sòciA / 18€ amiga

maria del mar bonet 
amb borja penalba
Celebrarem els nostre 50 anys amb un concert excepcional. 
Maria del Mar Bonet i Borja Penalba ja fa temps que comparteixen 
escenaris. Concert a concert han anat teixint complicitats musicals, i la 
progressió artística de la seva col·laboració ha estat imparable. 
Gaudirem amb cançons noves i composicions inèdites, tot revisitant peces 
imprescindibles del cançoner de la mallorquina. Maria del Mar Bonet amb 
Borja Penalba, la instrumentació a escena del duet així com l’ampli ventall 
sonor i literari de l’extens cançoner de la cantant, faran que es recuperin 
els sons, les olors i els perfums de tots aquests paisatges i racons com si 
formessin un sol país. Un sisè continent.

concert celbració 50 anys



tallers 2022

Classes de Ioga
L’Objectiu del taller consisteix en 
harmonitzar la teva salut a ravés d’un 
conjunt de tècniques mil·lenàries 
psico-físiques.

Tallerista: Prem Prabhati
Més informació i inscripcions
629 412 030  // ger.entitat@gmail.com

Tallerista: Vanesa Sandín
Més informació i inscripcions
 669 911 199  // ger.entitat@gmail.com

Dansa, moviment i creació
Un recorregut per les diferents 
tècniques dels nous llenguatges 
escènics. Dansa, moviment, respiració, 
expressió corporal, teatre i creació de 
sols, duos i grupal.

música
Explorarem les diferents possibilitat 
que ens ofereix els instruments. 
Violoncel, violí, viola, bateria, piano i 
ukelele

Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com



tallers 2022

Circ

Tallerista: Angèlika
Més informació i inscripcions
672 549 988  // ger.entitat@gmail.com

Tallerista: Montse Grau
Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com

Teatre de l’oprimit
Taller de caràcter permanent, l’objectiu del 
qual és crear accions teatrals que permetin 
modificar la realitat, mitjançant exercicis, 
jocs i tècniques de dramatització.

mésqpunts
Explorarem les diferents 
tècniques de ganxet, punt i 
altres disciplines textils.

Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com

Segueixen els tallers regulars de circ al GER. Vine a 
provar una classe gratuïtament i sense compromís. 
S’impartirà sessions de les següents especialitats: 
trapezi i teles per nens d’entre 6 i 12 anys, 
adolescents i adults.



les seccions del ger

Més informació
entitatger.cat/la-tk

la cassola
Trobades gastronòmiques i elaborem 
àpats festius per a tots els socis de 
l’entitat.

ciclisme
Organitzem sortides pel Garraf i 
col·laborem en la organització de 
competicions locals.

atletisme
Fomentem l’esport com a mecanisme de 
promoció de relacions socials i 
d’aprenentatge.

facebook.com/clubciclistager>>

entitatger.cat/la-cassola>>

entitatger.cat/atletisme/>>



les seccions del ger

BAR  
SOCIAL 
DEL GER

ger muntanya
Descobrim el territori. Sortides pel 
Garraf i per la resta de terres de parla 
catalana.

teatre
Ha desenvolupat una àmplia activitat 
teatral representant textos d’autor i 
muntatges propi

esplai ger
Educació en el lleure amb infants i 
joves. Utilitzem el mètode del joc per 
formar persones crítiques i autònomes 
amb el seu entorn. 

entitatger.cat/teatre>>

entitatger.cat/esplai-ger>>

entitatger.cat/muntanya>>





Casal i colònies d’estiu 2022                    ESPLAI GER

CASAL D’ESTIU
DATES:  Del 4 al 29 de juliol
EDATS: De 3 a 14 anys  (diferents grups d’edat)
PREU CASAL SENCER: Sòcies: 269€ / Amigues: 284€

Més informació a entitatger.cat/esplai-ger

COLÒNIES D’ESTIU
DATES: De dilluns 1 d’agost a dilluns 8 d’agost.
ON ANEM: A la casa de colònies El Puig de Balenyà, 
situada a tres kilòmetres dels Hostalets de Balenyà.

1972 - 2022

d’educació
en el lleure

amb infants i joves



Carrer del Pi, 25
Sant Pere de Ribes
Garraf
08810 Barcelona
Països Catalans

ger.entitat@gmail.com

938 961 200

www.entitatger.cat

@ger_entitat

@entitatger

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 les llibertats 
nacionals, la igualtat social i la pau. Si encara no 
ho ets, fes-te sòcia i ajuda’ns a fer GER!

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

1972 - 2022

Amb el suport de

entitatger.cat


