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alulació

Al pròdig conjur d'aquest cant subtil i po-

tent, vivificador de la Natura adormida per

llarga hivernada, retorna a tot esperit sen-

sible a aquest rialler esclat de l'esperada

Primavera, el nou missatge d'un goig generat

dins aquestes belles mesades, totes curulles

d'encís, i altres voltes d'un comú dolor, inti-

mament evocador d'uns records germinadors

de novelles i eternals promeses

Cercant el desig d'un noble esplai, forjador

d'amistosa companyonia, novament ofereix

el Centre Excursionista de Terrassa, la seva

tradicional DIADA DE GERMANOR, de

la qual, i a través de les variades manifes-

tacions culturals, artístiques i deportives que

constitueix, vol. afermar aquest llaç fraternal

que familiarment uneix a tot excursionista

que sap i comprèn l'ampli valor dins el més

noble anhel, d'un mot: GERMANORI

LA COMISSIÓ.           

 



 
 

 
 

    

 

   
 
 

PROGRAMA
DISSABTE, dar 24

ACAMPADA
Foc de campament

 

o DIUMENGE, dia 25
Matí, a les 930

/ MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT

 

A les 11

JOCS INFANTILS
GRAN "GYMRHAMA"'
SALTS A CORDA PER A SENYORETES
CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES

Tarda, a les 4

AUDICIÓ DE SARDANES
perla Cobla "Popular" de Barcelona, baix el

el seguent progrema:

Gran Diada er DS
Optimistes terrassencs.

—

.RS

dem Bege Le de Set
L'oreig entre els pins... . ,. Serrat
Maria de les trenes... Q, Q, , Saderra
La cardina encara salta , Q. .Q. . Boy

 
 

 
      



 

 

 
 

 

   

Concurs amateur de reportatges fotogràfics

de la

UXXI DIADA DE GERMANOR'

BASES

i.er . Poden concòrrer tots els aficionats terrassencs, pre-

sentant col-leccions de quatre proves sobre temes de la
"DIADA", tamany únic de 9x12, sobre una cartulina

única de 40x50.

2.on- Les fotografies aniran acompanyades d'un lema

en la part superior de la cartulina. - S'incluirà un

sobre tancat en l'interior del qual hi figurarà el nom

de l' autor.

8.er - Es concediran dos premis, que consistiran en una
copa i una medalla, a les col-leccions que reuneixin
més condicions com a reportatge.

4.art. Els treballs hauran d'ésser lliurats per tot el dia 7, a
les 21 hores i el dia 11 del propi mes, en la vetllada

que tindrà lloc en llaor de Sant Bernat de M. en el
local del C. E. T. es farà públic el veredicte i eg

repartiran els premis.

NGQTESs

Sortida dels cotxes a les 6, 7, 8 i 9 del mati i a les 5 de la tarda

de la Plaça de J. A. Clavé i el dissabte a les 4 de la tarda i a les 8 del

vespre.

Amb anterioritat hauran de proveir-se dels tiquets en el C. E. T.
de 8 a 9 del vespre a partir del dia 19.

El reglament de la "Marxa de regularitat " es regirà en la mateixa
forma que els anys anteriors.

A les 9 del matí del diumenge, es celebrarà missa en la Capella
de "La Mara".

PREMIS: - Dos premis pels dos primers classificats de la

" Gumihama". - Als tres primers equips classificats en la ''Marxa de
regularitat. - A les dues primeres classificades en els salts a corda. -

Un premi pel millor ram compost de plantes i flors boscanes i un altre
premi per a la millor presentació artística.         
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