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Es quan el bès primaveral crema la neu

dels nostres cims i el sol cada dia s'ens

acosta més, i, les muntanyes nostres tant pri-

vilegiades s'engiponen de verds fullatgesi

les flors més delicades hi esclaten arreu....

Quan tot somriu i canta, nosaltres, ex-

cursionistes constants i familiaritzats amb tots

els tràngols muntanyencs, sentim el desig

de portar-hi a tot el poble, a tota la gent,

fins i tot als més allunyats...

A la nostra DIADA DE GERMANOR

— veritable esclat de joia encès per tots .

els cors sensibles on acostant-nos humils i

riallers cap al Cel ens sentim agermanats —

tots i sou convidats.
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ORDRE DE LA DIADA

DISSABTE, dia 18 (vigília)

A les 4 de la tarda: SORTIDA DELS ACAMPADORS

A les 10: GRAN FOC DE GERMANOR i

SEGON CONCURS D'ESPONTANIS

A les 12: SILENCI

DIUMENGE, dia 19

A les 9 del matí: MISSA

A les 10: CURSA DE REGULARITAT

A les 130: CURSA D'OBSTACLES

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

A dos quarts de quatre: JOCS D'INFANTS :

CONCURS D'ENLAIRAMENT D'ESTELS

A les 4: AUDICIÓ DE SARDANES

 

Empolinet s'espavila Maria Marcé

La plaça del gra La Santa Espina

L'oreig entre els pins La Bisbalenca

CONCURS DE FOTOGRAFIES
 

 

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

Per bitllets dirigir-se a Secretaria, de 7 a 9 del vespre.
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BASES DELS CONCURSOS
 

 

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

s'en faigin mereixedors.

CURSA DE REGULARITAT. — S'estableix una marxa de 4 Qm. per hora,
per un recorregut convenientment assenyalat.

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

menys temps i no descuidi les indicacions dels àrbitres.

SALTS AMB CORDA PER A SENYORETES. — Es concediran 8 premis a.
les 3 últimes que perdin el salt. Serà convenient no fugir del lloc sufi-
cient assenyalat per a saltar. Cas d'empat, es tindrà en consideració la
bellesa rítmica del salt.

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

CONCURS D'ESTELS. — 2 premis: 1 — El que a criteri del Jurat, s'en-

lairi més amunt. 2.2 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,

portant cada una escrit el que representa i un lemaidèntic a la col:lec-

ció. Aquestes seran entregades a la Secretaria del Centre per totel dia

8 de juny acompanyades de un sobre clos, amb el nom, cognomi

adreça de l'autor, i a l'exterior el lema de la col'lecció.

NOTA: — Enguany, per causes estranyes als organitzadors no es celebrarà
el concurs de Rams de flors silvestres.
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