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A tots els que sentim l'encis, l'esclat de la primavera dins

del cor que sempre es jove, el. Centre Excursionista, aquesta

oruga filadora de naixença i tornada papallona voladora, us

convida a la sempre florida i encesa Diada de Germanor a les

altes serres de l'Ubac.

A la:vista del nostre Pireneu, de la mar blavai delnostre

entranyable Montserrat, altar majestuós on.la Moreneta vetlla

per a tots els catalans i finsper als que no en són, aquestlloc ca-

tifat de molsa i guarnit de flors, ocells, i mes apròpdel cel, serà

el nostre àngel de la guarda de les nostres sanes expansions i

esbarjos populars. 8 /

.Desempallegats quelcom. de les misèries queamb massa

Daea campen per terra baixa, serà possible entre nosaltres

gent de bona voluntat si a Déu plau, sentir aquella esgarrifan-

ça, aquell reviscolament espiritual, aquella exuberància i pleni-

tut queremouel caliu de vera germanor. ——

P "Foc ardent que atburant-se amb majestat. ensis omple de joia

i recolliment sotael mantell espurnejat d' estels, idesprés, a ple

sol i aire, :

Que el jovent abrandat d'entusiasmei ms faci revis-

colar venturosos recordsa tots. il:

/ Que les anelles de dançaires creixin ufanoses amb el rubor

d'una,rósa que novol morir i els nostres cants posant ales a les

gralles de lacobla, s'enfilin al cel freturosos de fpau i germanor.

Bons amics: tots hi sou convidats.

 



 

 

 

 

 

ORDREDELADIADA
 

— DISSABTÉ, DIA'98 figa

A les 4 de la tarda: SORTIDA DELS ACAMPADORS..

À des, 10.de.la.nif GRAN FOC DEGERMANOR I VCON-

qe ca CGUURSiD'ESPONTANIS.: d'al

A.da i Es lanit, OSUENCL, l

deus Qué slols ab DIUMENGE,DIA:g9.
MRLstens q ascb sals ense EUR Seda

A: les Qui ec ti. ie "MISSA-DE CAMPANYALS ia
Ales 10::.... .: 0: QURSA CAMPS A TRAVÉSC:
Ales ts 17 4 ic LEUITA A CORDA, PERDie
data ns EL cePROVADE:DESTRESAEN EL: MUNTAT.

GE DE TENDES, PER PARELLES MIXTÈS:
CURSAD'OBSTACLES.: l
JOCSD'ENGINY-PER:ASENYORETES. :

EC a CONCURS.DE. RAMB:ISFLORS SILVES-

TAHas UE Ngie il 33 Es i Do P Dia

Ates gasai 9a IÓS)PER AINBANTSI ,
ssigar ros QONCURS: ElENEAIRAMENT D'ESTELS.

A: ds:330:eo 3 3 3 AUDICIÓDESARDANES: st sep

El Castell de Montgrí: es Dsrigai ar

Faluguetà (tiple)" LEMercader

" Joiòsa Remei .spaies Saderra

Joan i Elena —, XX Masps

cs D VilanovadelaDon cPalmada —

eeLo Molins denB 8quo Rimbad— vi di

el CONCURSDE FOTOGRAFIES.
 

Els rs sortirande hiPlaSAMossèn,esVerdaguer,desdeles6
del matí. Per bitllets, dirigir-se a Secretaria "de 7/a 9 del vespre — SE ReBR

 

 

 

 

 



BASES DELS CONCURSOS
 

 

ESPONTANIS.—Es concediran premis a tots quel quia.
criteri del jurat, que es nomenarà entreels assistents, s'en facin
mereixedors.

CURSA CAMPS A TRAVÉS.—En un itinerari convenientment

assenyalat. Serà guanyador aquell qui inverteixi menys temps en
el seu recorregut. Es concediran premis als tres primers.

LLUITA A CORDA.—Es formaran equips de cinc, que s'eli-
minaran entre ells, no descuidant les indicacions dels àrbitres.

MUNTATGE DE TENDES.—Premia les dues parelles que ho
facin en menys temps, tenint en compte la perfeccióen la prova.

CURSA D'OBSTACLES. —Seran guanyadors aquells qui sor-
tejant tots els obstacles de què constarà la cursa, ho facin més

ràpids, tenint en compte per la classificació l'enginy i la netedat
en les proves.

JOCS D'ENGINY.—Es premiarà a les que, amb més habilitat

resolguin les diferents proves de cada joc.

CONCURS DE RAMSI FLORS SILVESTRES. —Els rams pre-

sentats a concurs hauran d'ésser, precisament, compostos de flors

silvestres, recollides en el mateix dia i en els encontorns de l'Ubac
o itinerari per a anar-hi. Premis al ram més artistic i al més variat.

JOCS D'INFANTS.—Constarà de diversos entreteniments

que resultin aprofitososs per als concursantsa la vegada que dis-

trets pels amirons2.

CONCURS D'ESTELS.—Dos premis: 1.€" El que a criteri del
jurat s'enlairi més amunt. 2.07 Al model més original que es deixi

veure més enlairat.

CONCURS DE FOTOGRAFIES.—De caire típic i detalls de
la festa. Serà indispensable presentar col'leccions de cinc fotogra-

fies de 9 X12 sobre cartulina, portant cada una, escrit el que re-

presenta i un lema inèdit a la col'lecció. Aquestes seran entrega-

des a Secretaria del Centre per tot el dia 23 de juny, acompanya-
des d'un sobre clos, amb el nom, cognom i adreça del'autori al

exterior el lema de la col lecció.
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