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CONVIT

Es un desig dels excursionistes terras-
sencs, que enguany tingui lloc la DIADA DE
GERMANORa les altes serres de l'Ubac,—

breçol on es mimaren les primeres i moltes
d'altres,—ja que clourà ambsegell d'or, l'es-
toig d'actes brillants del SO: Aniversari de la
fundació del nostre estimat Centre Excursio-

nista.

El jovent que l'ompla de vida, mantenint
amb dignitat i esplendor la senyera del bon
excursionisme alçada als quatre vents, recor-

da emocionat, quan llurs pares. els portaven

de petits a les Diades de Germanor a

l'Ubac.

l aquesta joventut ardida i selecta, ani-

rà una vegada més a l'Ubac, per reviscolar
l'enfilall de bons records de l'infantesa, i els

madurs, entorn dels seus plançons fets ho-
mes, a l'hora del foc es sentiran rejovenits

sota un cel estrellat igual que com eren fa-

drins, sota el mateix sol, acariciats en els ca-

minels per les mateixes plantes, gaudin dels

cants de l'ocell: el crit de la tenora...

Això i moltíssimes coses més, són les ex-

celències que de tot cor desitgem imperin a

la DIADA a la que tenim el goig de convi-

dar-hi a tothom.

 



Ordre de la Diada

Dissabte, dia 27

A les quatre de la tarda:

Sortida dels acampadors
A les deu de la mit:

Gran foc de campament

Introducció del foc Cor parlat, per la Secció Jovenil. Ober-

tura de la vetllada pel conjunt de la Secció del S. A. M.

ISABEL BAS DE FEINER - Guitarra i armònica

DELFÍ FEINER - Armònica

MANEL ANDREU - Armònica

Sainets escenificats
per la Secció Jovenil.
Actuació extraordinària del conjunt

LES ARORD'S
: : : ie

campions mundials d'armònica.

VI Concurs d'espontanis
Tancament de la vetllada pel conjunt esmentat del S. A. M.

A la una de la mit:

Silenci

Diumenge, dia 28
À les nou del matís

MISSA DE CAMPANYA
cantada per la S. G. Joventut 'Ferrassenca.

A dos quarts d'onze:

Cursa d'obstacles

Jocs d'enginy per a senyoretes

Lluita a corda per equips

Concurs de rams i florssilvestres

 



 

A les dotze:

RECITAL de dances catalanes per l'Esbart Egarenc del G. S.C.

La filosa de Banyoles

La Bolangera de Solsona
Ball de plaça de Terrassa
La Marsuliana de Pallars

Les dances de Castelltersol
Les rentadores de la conca del Llobregat

La S. GC. Joventut Terrassenca, interpretarà escollides can-

çons muntanyenques.

Audició de Sardanes
Record de Calella . . . Bou
Sota el cel de Catalunya. Bonaterra
Els ocells canten. . . . Saló

Cobla: COMTAL DE BARCELONA

Tarda, a les quatre:

Jocs per infants

Concurs d'enlairament d'estels
A les sis:

Audició de Sardanes
Maria de les trenes . . Saderra

Maria Mercè . . . . Boix

Neu rodona . . . . Serrat

Tossa bonica . . . . Mas Ros

Ermínia . . . . . . Viladesau

Amunt i crits . . . . Vallmajor

ALEGRE ADEU-SIAU

Concurs de Fotografies
 

HORARI DELS AUTOCARS

Dissabte, dia 2/7 - Anades: Tarda, a les 4 i a les 8
l Tornades: a la 1 del matí

Diumenge, dia 28 - Anades: Matí, a les 7, 8 i 9 - Tarda, a les 4

Tornades: tarda, a les 2 i desde les 6

Els autocars sortiran de la Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer

Per bitllets, dirigir-se a Secretaria, de 7 a 9 del vespre

 
 



 

BASES BEELS — GEN UNS OS

ESPONTANIS.—És concediran premis a tots aquells que
a criteri del jurat, que es nomenarà entre els assistents, s'en
facin mereixedors.

CURSA D'OBSTACIES.—Seran guanyadors aquells qui
sortejant tots els obstacles de que constarà la cursa, ho fa-
cin més ràpids, tenint en compte perla classificació, l'enginy
i la netedat en les proves.

JOCS D'ENGINY.—Es premiarà a les que, amb més
habilitat resolguin les diferentes proves de cada joc.

LLUTA A CORDA.—Es formaran equips de cinc, que
s'eliminaran entre ells, no descvidant les indicacions dels
àrbitres.

CONCURS DE RAMS 1 FLORS SILVESTRES.—Els rams
presentats a concurs hauran d'ésser, precisament, compostos

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

JOCS D'INFANTS.—Constarà de diversos entreteni-
ments que resultin eprofitososs per als concursants a la ve-

gada que distrets pels cmirons:.

CONCURS D'ESTELS.—Dos premis: 1.1 Al que a criteri
del jurat s'enlairi més amunt. 2.91 Al model més original
que es deixi veure més enlairat.

CONCURS DE FOTOGRAFIES.—De caire típic i de-
talls de la festa. Serà indispensable presentar col:leccions

de cinc fotografies de 9 X 12, sobre cartulino, portant cada

Una escrit el que representa i un lema inèdit a la col'lecció.

Aquestes seran entregades a Secretaria del Centre per tot

el dia 30 de juny, acompanyades d'un sobre clos, amb el
nom, cognom i adreça de l'autor i al exterior el lema de la
col'lecció.

i. Ventayol Vilà, Sue.
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