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Novament torna el CET a anun-
ciar-vos la Diada de Germanor,
cada vegada amb més experièn-
cia, bons desigs i més ganes de
despertar perdurables —aficions
muntanyenques entre la joventut

de Terrassa. Es com una periòdi-
ca demostració d'amor a una de
les més belles creacions del nos-
tre Pare, les serres i turons, cims i.

monòlits que rodegen la nostra

ciutat.

No és difícil, quan existeix l'entus-
siasme, mantenir el foc, aparent-
ment apagat però encés de nou
amb l'amor dels muntanyencs per.
la nostra terra seca, escassa de
fonts i poblada de romaninsi fa-
rigoles, segons definició d'un lite-
rat de terra ben regada. l som
aquí anunciant la Festa i mante-
nint encés el foc perquè a pesar
de la sequedat volem permanèi-
xer en la presència d'aquestes

muntanyes de grans horitzons, en
que tants i tants excursionistes

han iniciat les seves caminades.

 



Ordre de la Diada

Dissabte, dia 26
A les quatre de la tarda:

Sortida dels Acampadors

A les deu de la mit:

Gran Foc de Campament :
Concert de Música Moderna amb Acordió

Actuació de la Secció Jovenil

Concurs d'Espontanis
Concert de Flaviol (de muntanya)

A la una:

Final Gran Tronada

Diumenge, dia 27
A les nou del matís

Missa de Campanya

A dos quarts d'onzet

Cursa de Sacs - Jocs d'Infants

Concurs de rams i flors silvestres
1

A les dotzez

Jocs d'enginy per a senyoretes
Concurs d'enlairament d'estels
Lluita a corda per equips

A dos quarts de cince

Audició de Sardanes
per la Cobla LA PRINCIPAL DE TERRASSA

Concurs Fotogràfic de la Festa
 

HORARI DELS AUTOCARS:

Dissabte: a les 4 tarda i a les 8:30 nit.

Diumenge: a les 6 matí (1 cotxe) a partir de les 7 fins a les 9:30 matí.

Tarda: a les 3:30, 1 cotxe.

Sortides: de la Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer.
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