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Salutació
4 retornat novament per a nosaltres, ex-

cursionistes, aquell goig de Natura que

l'esperit reclama en aquesta època de

l'any, quan tot és bella florida dins la joya na-

tural que ofereix tot contorn llunyà de ciutat, i

que ens és oferidor de pau, de goig i de dolcesa.

Es en aquests pròdigs jorns de Primavera, quan el

CanrRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, amb desig de

renoyar i intensificar aquest noble anhel d'un goig

natural que tot cor sedeja, ofereix la seva anyal

DIADA DE GERMANOR

en la qual, unint nostres falleres d'aire pur i cel

blau vers il'limitada llunyania, ofereix el generós

tast d'una companyonta i amor, enpers tots els que

saben, i els que voldrien compartir la fruició física

i moral, d'aquestes jornades de mútua germanor

i simpatia, fecundament germinadores, sota el

guiatge ferm i segur de tots els diversos valors espi-

rituals, dels quals el pur excursionisme es nodreix,

tot ja sia individualment o social, vivtficant-los,

propagant-los i enaltint-los.

LA COMISSIÓ.  
 

   



 

 

PR O G BA MA

DISSABTE, dia 30

AGCAMPADA
Foc de campament

 

DIUMENGE, dia 31
 

Matí, a les 9:50

MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT

A les 11

JOCS INFANTILS

GRAN VGYMRHAMA"

SALTS A CORDA PER A SENYORETES

CONCURS DE RAMS i FLORS BOSCANES

Tarda, a les 4

AUDICIÓ DE SARDANES
per la Cobla "La Principal de Terrassa" amb el

seguent programa:

Llesnea a es CSSIS /

Montperdut se a nm  COSIÓ

Les noces de la Ella LL... OO. Sicart

Eocalcia La o  DETCOS

De matí, de matinet... (primera audició)... Oltra

Pescadors, bons catalans . . . . . Bou

  



 

 

Concurs amateur de reportatges fotogràfics

de la

VXXII DIADA DE GERMANOR'

BASES

1.er - Poden concòrrer tots els aficionats terrassencs, presentant

col'leccions de quatre proves sobre temes de la "DIADA',
tamany únic de 9 x 12, sobre una cartulina única de 40 x 50.

 

2.on. Les fotografies aniran acompanyades d'un /ema en la
part superior de la cartulina. - S'incluirà un sobre tancat

en l'interior del qualhi 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 con-
dicions com a reportatge.

4.,art- Els treballs hauran désser lliurats per tot el dia 12 de Juny

a les 21 hores i el dia 19 del propi mes es farà public el
veredicte i es repartiran els premis.

NOTESSs3

— Per el trasi'lat dels assistents a L'Obac i retorn a Terrassa, hi haurà

un servei permanent i exclusiu d'òmnibus, els quals es regiran amb el segtent

horari:

Dissabte dia 30: Sortides de Terrassa a les 4 i a les 8 hores de la tarda,

Diumenge dia 31: Sortides de Terrassa de dos quarts de 7 a les 10 hores

del matí i de 2 a 5 de la tarda.

Sortides de L'Obac a les 2 hores i de dos quarts

de 6 a 9 hores de la tarda.

NOTA: El preu del bitllet serà de 6 pessetes anada o retorn, i podran

adquirtirse amb anterioritat, o moments abans de la sortida de cada cotxe, i en

el mateix lloc de partença dels mateixos.

— 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 "L'Obac".

PREMIS: — Dos premis pels dos primers classificats de la

GymEhama',- Als tres primers equips classificats en la "Marxa de regularitat"

À 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 pre-

sentació artística.

— El lliurament de premis tindrà efecte el dia 19 de Juny en el local so-

cial del Centre Excursionista.

  IMP. M. FIGUERAS

 


