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CONVIT:

PD. a nosaltres, els excursio-

nistes, la Diada de Germanor

és una festa íntima i tradicional

que forma part viva del nostre

viure col'lectiu.

Quan arriba aquest temps pri-

vilegiat de l'any, que tot es

remou i els esclats de vida

alenen per tot, quan l'olor de la

terra florida i els cants de joia

dels ocells ens fan més bells

els horitzons lluminosos i colo-

rits, és quan les inguietuds

dinàmiques de la sang sexalten

i necessiten la unió espiritual i

germanivola de tots els que

freturen per la dignificació de
3 - -

1 CXCUTSIODISMPCa,

La Mata, indret alterós i rublert

d'encants, és ellloc assenyalat

per a celebrar-hi enguany la

Diada.

No hi manqueu. Tots bi sou

convidats, amics excursionistesl
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PROGRAMA

DISSABTE, dia 13:

XXXIII Campament social

Cursa amb torxes - Foc del Cam-

pament - Cançons - Focs artificials

DIUMENGE, dia 14:
A les nou:

Visita al Campament
Atorgament d'un banderí d'honor.a la tenda què
reuneixi millors condicions i amb més gust preparada.

A les deu:

Entreteniments ciclistes

A dos quaréís d'onze:

Festa infantil - Enlairamentd'estels
Concursos amb concessió de premis.

A les onze:

Salts a corda per senyoretes
A. dos quarts de dotze:

Lluita a la corda per equips

(Concurs d'anècdotes excursionistes
A les dotze:

Veredicte del Concurs de rams de

plantes i flors boscanes - Gran traca
A les tres:

: Ballets populars
per l'Esbart Dansaire del Casal Doi de Sant Pere

A. dos quarts de cinc:

Sardanes per la Cobla 4La Principals

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOTES

Hi haurà un còmode i ràpid servei d'autocars que sortiran del

Raval fins a La Mata, el qual servei començarà a les cinc del

matí fins a les vuit, i a la tarda, de les dues a les tres. També

sortirà un autocar el dissabte a la tarda, amb el qual marxaran

els acampadors.

El dimarts i divendres anteriors a la celebració de la Diada, es
despatxaran tiquets a l'estatge del Centre al preu de 395 ptes.
anada i retorn, i al de 2 pessetes anada o tornada solament.
Així mateix, durant aquests dies, també es donaran tota mena

de detalls relacionats amb la Festa, a la Secretaria del Centre.

Aquells que a l'hora de la sortida dels autocars vagin desproveits
— del corresponent tiquet, no podran marxar fins que ho hagin
fet tots els que l'hagin adquirit amb anterioritat. Per tant, a fi
d'evitar molèsties, es recomana que sadquireixin els al'ludits
tiquets, durant els dies esmentats.

Com de costum la Comissió Organitzadora obre un concurs literari
relacionat amb la celebració de la Diada i també un altre de
fotogràfic de detalls de la festa i encontorns de La Mata, ac-
ceptant-se, per aquest darrer concurs, tota mena de tamanys.

Per prendre part al concurs d'anècdotes excursionistes, és precís
que els treballs corresponents estiguin en possessió del senyor
Secretari del Centre, per tot el dia 19 de juny, dintre un sobre
acompanyats d'una plica que contingui el nom de l'autor.

Totes les fotografies rebudes seran curosament exposadesi després
retornades a llurs propietaris. Les millors seran publicades a
"Arxiu , així com també el treball literari que més agudament
reflecteixi la Diada.

Els rams de plantes i flors boscanes presentats a Concurs, seran
lliurats per senyoretes. Es concediran diversos premis.

Les senyoretes que desitgin prendre part al Concurs de salts a
corda, caldrà que vagin proveides de la corda corresponent.

En aquest concurs també es concediran premis.

A la tarda, abans de l'audició de sardanes, es sortejarà un xai.
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