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El foc dels acampadors en vigília de la gran Diada,

resplandirà enguany el cel de la Barata, veritable pa-

radís i perfumat breçol entre Sant Llorenç i Montserrat,

escollit per retrobar-nos tots els que sentim anhels de

sana llibertat, endolcits d'immarcescible desig de Ger-

manor, conquerida venturosament pel bon exemple.

Celebrar amb plenitut i benaurança vint i-cinc Diades,

és senyal de constància i continuitat.

Els bons excursionistes, segueixen un apostolat digne

d'admiració,

Es quelcom viu que alena i posa ales a l'esperit.

Gent que serveu en el més pregó reconet del cor

—aquella llum humil semblant a les cuques que omplen

d'estels les nostres margedes encenent les poncelles de

les voleiadisses il'lusions, gent que davant l'altar formós

de la naturalesa hi descobriu la maravella Divina de la

Creació, gent que us embadaleix i commou el reialme

dels pastors que apartant-se'n de les misèries humanes,

segueixen el camí dela veritat. .

Gent que teniu la fortitut de traspassar el cingle

que ens separa dels nostres conglomerats massa mate-

rialitzats i foscos, aixequeu el vol com estol de papallons,

I primpareu-vos venturosament en els bells paratges de

la Barata, on reviure m veritables moments de joia i

germanor,

Tots hi sou convidats,



 

  

ORDRE DE LA DIADA
 
 

DISSABTE, dia 26 (vigília)

A les 4 de la tarda: SORTIDA DELS ACAMPADORS

A les 10: GRAN FOC DE GERMANOR i

PRIMER CONCURS D'ESPONTANIS

A les 12: SILENCI

DIUMENGE, dia 27

A les 9 del matí: MISSA

A les 10: CURSA DE REGULARITAT

À les Tl: CURSA D'OBSTACLES

A dos quarts d'una: SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES

A la 1: CONCURS DE RAMS DE FLORS SILVESTRES

À dos quarts de quatre: JOCS D'INFANTS i

CONCURS D'ENLAIRAMENT D'ESTEIS

A les 4: AUDICIÓ DE SARDANES

Maria de /es trenes 3 de Febrer

Les noies de La Torrassa

—

Bell Panadès

La festa dels pagesos Anell de prometatge

CONCURS DE FOTOGRAFIES

Els autocars sortiran de la Plaça de Mn. Jacint Verdaguer, desde les 6 del matí.

Perbitllets dirigir-se a Secretaria, de 7 a 9 del vespre,
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BASES DELS -60NCGURS O5
 
 

ESPONTANIS. — Es concediran 8 premis, als que a criteri dels assistents,

s'en faigin 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 deseuidi les indicacions del àrbitres.

SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES. — Es concediran 3 premis a

les 3 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

La Barata o itineraris per anar-hi. Es concedirà el premi al més artísti-

cament compost,i, altre, al que la qualitat, bellesa i varietat de flors,

Lfaigi digne de tal distinció.

5 D'INFANTS. — Podran prendre-hi part tots els que vulguin. ,.-

dd (CURS D'ESTELS, 2 premis: 1 — El que a criteri del Jurat, s'en-Sllairi més amunt. 2.2 al model mésoriginal, 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 tot el dia

8 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.

(MP. M. FIGUERAS 


