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Coneut

Amb el perfum de les floracions primerenques i

enllaçant amb les darreres curses d'esquí, arriba
cada any la nostra DIADA, en moments que els

rebrots de l'inquietut donén pas a nous projectes

que seran la fita propera del nostre peregrinatge

per munió de cims i valls d'ací i d'allà, que es-

peren el trepig ferm i perseverant dels incondi-

cionals excursionistes.

Correm doncs a aplegar-nos al redós d'aquesta

anyal manifestació on tothom hi té cabuda. .

Per als que ens han precedit en la vida activa serà

motiu per a retrobar al company amb el qual un

dia llunyà compartirem la mateixa corda, sellant

una amistat indestructible.

La presència dels qui avui perseveren espiritual.

ment i en potència, practicant alguna modalitat

inclosa dins l'ampli camp d'acció que irradia la
vida del CENTRE, no cal dir que s'hi dóna per

descomptada.

Les joves promocions, de les que sortosament

n'estem ben nodrits, amb la sana alegria i opti-

misme que els caracteritza, posaran la nota de co-

lor precisa, pel marc incomparable de la nostra

popular manifestació.

Invitació apart mereix el profà al qui desitjem

amb goig veure'l entre nosaltres amb l'anhel de

que del breu contacte en surti la guspira que en-

cengui el seu entussiasme per a un ideal tan pur

i diàfan com suposa l'establir íntim contacte amb

l'obra perfecta del Creador.

 



 

 

 

Ordre de la Diada

Dissabte, dia 25
A les quatre de la tarda:

Sortida dels Acampadors
A les deu de la nit:

Gran Foc de Campament
Concert de Música Moderna amb Acordió
Concurs d'Espontanis
Concert de Flaviol (de muntanya) i d'armònica

A la unas

Final Gran Tronada

Diumenge, dia 26
A les nou del matíz

Missa a la capella de l'Ubach
À dos quarts d'onze:

Otorgació d'un premi a la tenda més
ben parada

Cursa de Sacs - Jocs d'infants

Concurs de rams i flors silvestres
A les dotze:

Jocs d'enginy per a senyoretes
Concurs d'enlairament d'estels

Lluita a corda per equips
Cursa d'obstacles

A dos quarts de cinc:

Audició de Sardanes

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) 1 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.

 



BASES. DE US SEO N CR S'EsSs:

ESPONTANIS.—Es concediran premis a tots aquells que

a criteri del jurat, que es nomenarà entre els assistents, s'en

facin mereixedors.

CURSA D'OBSTACLES.—Seran guanyadors aquells qui
sortejant tots els obstacles de que constarà la cursa, ho fo-
cin més ràpids, tenint en compte per la classificació, l'enginy

ila 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 descuidant les indicacions dels

àrbitres.

CONCURS DE RAMS l 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'Ubach o itinerari per a anar-hi. Premis al ram més
artístic i al més variat.

JOCS D'INFANTS.—Constaran de diversos entreteni-
ments que resultin tprofitosos2 per als concursants a la ve-
gada que distrets pels emirons2.

CONCURS D'ESTELS.—Dos premis: 1.2" 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 cartolina, 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 adreçade l'autor i al exterior el lema de la
col'lecció.

i. Ventayol Viló, Sue.

 


