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Fins a vèncer.

DG. 25 DE SETEMBRE

Vivim immerses en una crisi social que ataca de forma directa i sense complexos les condicions de vida de la classe treballadora i el conjunt de les classes
populars. Sense que hi hagi hagut la més mínima treva des de la pandèmia de
la covid, que ja va carregar el cost econòmic a l’esquena de les treballadores,
ara, amb la crisi de subministraments, de matèries primeres, ecològica, la
guerra imperialista i el gran augment dels preus d’elements indispensables
per a les nostres vides, pretenen que sigui la classe treballadora i la resta de
classes populars les que paguem el cost d’aquesta crisi, també.

Taula rodona
EXPRESIDENTS
EXPRESIDENTES

Unitat popular, organització i lluita

Davant uns governs progressistes que són al capdavant de les principals institucions dels Països Catalans, i també el govern de l’estat, que fan tot el possible per mantenir la paciﬁcació social mentre les mesures socials aplicades en
els últims anys no han tingut un impacte real sobre la classe treballadora, que
es troba cada vegada en pitjors condicions de vida. Davant un la batalla reaccionària de l’extrema dreta que ataca de manera virulenta les dones, les
migrants i els col·lectius LGTB. Davant un Govern de la Generalitat completament doblegat a als interessos del capitalisme patriarcal, que cerca una
vegada i una altra complir les expectatives dels empresaris i ser el pal de
paller de l’autonomisme a través de la gestió administrativa de l’estat al Principat.

a les 11:30h a la Nau Pere Vall i Soler

Compartim la història del Ger i
les idees de futur de l'entitat a
través de la mirada que tenen els
i les presidentes. Un acte de
commemoració dels 50 anys del
Ger que conduirà el periodista
vilanoví Paco Escribano.

Recollim l'experiència del passat per continuar endavant!

Davant la situació general, l’Esquerra Independentista tenim cada vegada
més clar que la ruptura política amb l'estat i el sistema imperant comporta una
revolució política, i la Unitat Popular és l'únic espai polític capaç de liderar-la.
Convençudes que només tenim un camí, que és el de la lluita, i que aquest
camí no s'acaba ﬁns que es venç. Cridem a sumar forces al projecte de la
Unitat Popular. Volem ser l'alternativa que respongui a la paràlisi independentista, el reassentament del Règim i l'encariment de la vida. A l'actual context
de precarització pren les tesis de l'independentisme d'esquerres que sense
alliberament social no hi haurà alliberament nacional i viceversa.
Recuperem els carrers després de dos anys diﬁcilíssims de pandèmia, reprenem la iniciativa política independentista.
Anem-hi, perquè «Viure-hi és provar-ho inﬁnites vegades!»

en col·laboració:

*El sorteig de la gralla de plata en el concert de gralles,
és com cada any per cortesia de la Joieria Fortuny

DV. 17 DE SETEMBRE
a les 20h. al Palmerar de l’entitat GER 5€

CONCERT
GRALLES
Grallers de Ribes
Grallers de Santa Madrona i Montònec
Colla Dinapotus.

DV. 9 DE SETEMBRE

a les 20:30h. al Castell de Ribes
fins a la Pl. Marcer. Lectura del manifest

MARXA DE TORXES

PER LA INDEPENDÈNCIA
La Marxa de Torxes vol reclamar la plena sobirania de Catalunya i denunciar els atacs “contra els drets i llibertats del nostre poble”.
Organitzada a centenars de pobles arreu del país
*acte organitzat conjuntament amb Omnium, ANC i Construïm

(Escola de Grallers de Sitges)

És una colla de l’Escola de Grallers de Sitges. La colla inicial formada per
Telm Bover, Dani Farrerons, Josep Ll. Enríquez i Blai Fontanals Coll va voler
investigar més enllà de la música tradicional amb la formació de gralla i
timbal. Amb aquesta idea contacten amb el mestre lutier Xavier Orriols per
tal de recuperar un instrument gairebé perdut com era la gralla baixa. Amb
la incorporació de la gralla baixa es dediquen a treballar amb nous ritmes i
noves sonoritats que ﬁns ara no havien utilitzat, és en aquest moment que
passen a anomenar-se Dinapontus.
Al llarg dels anys la colla ha canviat alguns integrants, mantenint l’esperit
original. Han tocat per les principals Festes Majors del país i han fet concerts
i balls per tota Catalunya, també han participat en Festivals, trobades i exhibicions per i Espanya i Europa.
Continuen treballant en diferents de projectes, i fent arranjaments de peces
d’arreu del món.
Actualment la colla està formada per:
- Josep Ll. Enríquez a la Percusió.
- Marc Ferret a la Percusió.
- Pau Giralt al al Percusió.
- Blai Fontanals Coll a la Gralla 1.

- Pau López a la Gralla 2.
- Màrius Collado a la Gralla 3/Gralla Baixa.
- Pol Lari a la Gralla Baixa.

L'entrada inclou la participació en 3 sortejos:
la figura El Més Petit de Tots, la partitura del Plegafems i la gralla de plata de Joieria Fortuny

DS. 10 DE SETEMBRE

a les 22h. a la Nau Pere Vall i Soler

CONCERT DE

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.

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

DT. 13 SETEMBRE
a les 19h. a la sala
d’actes de l’entitat GER

DG. 11 DE SETEMBRE
concentració a les 9:30h. i sortida a les 10h.
de la Pl. de la Vila.

SORTIDA A PEU AL
CIM DEL MONTGRÒS
a les 12h. al cim del Montgròs

ENLAIRAMENT DE LA SENYERA,
PARLAMENTS I TOC DE GRALLES

DOCUMENTAL
I DEBAT
com poden les
cançons salvar una
llengua?

"L'Alguer,

un pentagrama com un carrer"
a les 16h. davant El Local

ANADA A LA MANIFESTACIÓ DE
L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA
A BARCELONA
*venda de tiquets al bus, als actes i a Llibreria Gabaldà

seguidament, debat amb:
Roger Cassany director
Mauro Mulas equip coordinador a l'Alguer.
organitzem conjuntament amb Plataforma per la Llengua
Un viatge a Sardenya que ens convida a resseguri la pervivència de la
llengua catalana a l’illa. L’ alguerès, la variant del català que es parla a la
ciutat de l’Alguer des de fa més de sis-cents anys. Conservar una llengua en
un determinat territori comporta tenir-ne una consciència concreta i ferma,
a través d’una població que, començant pels més minyons, aprengui i conegui la història d’aquesta llengua i la seva relació amb l’entorn que habiten

