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Cnabie

Desde nostra estimada ciutat s'albira el

bell paratge muntanyenc de l'Obac, on, de tot cor, vos

convidem a saltar-hi, com si fos una branca primparada

providencialment per a celebrar-hi la gran Diada.

Entre mig de la verneda i entre

mig del bosc joliu nostres sentits reviuran de joia

entorn de les encisadores moxaines del mes deles (lors,

que tant amorosament ens endinsà en el cor, el nostre

genial Anselm Clavé.

Allà tots ens sentirem més purs i humils, i

les il'lusions nascudes a terra baixa, empeses per l'oratge,

prendranel vol segú de l'ocellada. Bressolats com infants

a la falda de la mare entre Sant Llorenç i Montserrat, formosa festa s ens prepara.

l conviurem amb imatges i visions, amigues

de pastors i gent senzilla de muntanya. l ens emportarem un grat record, d'aquells

que ajuden a viure.

Tots hi som convidats gentilment, a donar

nostre escalf per arborar aquesta foguera d'humilitat en- vers les galindaines i meravelles que tant esplendorosa-

ment ens seran familiars, en els paratges de l'Obac,i

que refermarà decididament, els nostres anhels de fe,

virtut i amor.  



 

ORDRE DE LA DIADA
DISSABTE, dia 21 (vigília)

A les 4 de la tarda:

SORTIDA DELS ACAMPADORS

A les 10:

GRAN FOC DE GERMANOR I PRIMER CONCURS DE XERRAIRES

A les 12:

SILENCI

DIUMENGE, dia 22

A les 9 del matí:

MISSA

A les 10:

CURSA DE REGUIARITAT

A les 11:

' CURSA D'OBSTACLES

À dos quarts d'una:

SALTS i CORDA PER A SENYOREITES

A la 1:

CONCURS DE RAMS DE FIORS SILVESTRES

A dos quarts de quatre:

JOCS D'INFANTS

À les 4:

CONCURS D'ENLAIRAMENT D'ESTELS

A dos cuarts de cinc:

AUDICIÓ DE SARDANES

 

Girona aimada La Plaça del gra

L'Oreig entre els pins Torroella Vila bella

Els Degotalls Joguina

CONCURS DE FOTOGRAFIES

CONCURS LITERARI
 

 

Els autocars sortiran de la Plaça de Mn. Jacint Verdaguer, desde les 6'30 hores

Per bitllets dirigir-se a Secretaria, de 7 a 9 del vespre.
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BASES DES CONCERSOS
 

 

XERRAIRES. — Es concediran 2 premis, als que a eriteri dels assistents,

s'en fagin mereixedors.

CURSA DE REGULARITAT. — S'estableix una marxa de 5 Qm. per hora,

per un recorregut convenientment assenyalat.

CURSA D'OBSTACLES. — Serà guanyada pel concursant que inverteixi

menys temps i no descuidi les indicacions dels àrbitres.

SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES. — Es concediran $ premis a

les 83 últimes que perdin el salt. Serà convenient no fugir del lloc sufi-
cient assenyalat per saltar. Cas d'empat, es tindrà en consideració la
bellesa rítmica del salt. :

CONCURS DE RAMS DE FLORS SILVESTRES. — Tindran plantes, i
flors, d'haver estat collides en el mateix dia i en els encontorns de

l'Obac o itineraris per anar-hi, Es concedirà el premial mésartística-
ment compost, i, altre, al que la qualitat, bellesa i varietat de flors, el

fagi digne de tal distinció.

JOCS D'INFANTS. — Podran prendre-hi part tots el que vulguin.

CONCURS D'ESTELS. — 9 premis: 1 — El que a criteri del Jurat, s'en-
lairi més amunt. 2.0 al model més original, que es deixi veure enlairat.

CONCURS DE FOTOGRAFIES. — De caire típic i detalls de la festa. Se-

ran 6 les fotos admeses de cada concursant i de 9 x 12 sobre cartolina,

portan cada una escrit el que representa i un lema idèntic a la col:lec-

ció, Aquestes seran entregades a la Secretaria del Centre per totel dia
3 de juny acompanyades de un sobre clos, amb el nom, cognom i
adreça de l'autor, i a l'exterior el lema de la col'lecció.

CONCURS LITERARI. — La Comissió Organitzadora desitjant un raflex
literari de la Diada i que seria llegit pel seu propi autor en la festa

de Repartiment de Premis, convoca tots els socis de les entitats excur-
sionistes terrassenques, a escriure, en prosa, una

RESSENYA-IMPRESIÓ DE LA DIADA DE GERMANOR A L'OBAC

Els treballs, escrits amb lletra clara i a una sola cara, seran adreçats

amb títol i lema, més el sobre clos amb el nom, etc. igual que en el
Concurs Fotogràfic, i per tot el dia 8 de juny. El Jurat tan podrà pre-
miar les composicions mereixedores, com declarar desert el concurs, si

els treballs rebuts no responen dignamenta la Diada.

(MP. M. FIGUERAS 
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