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Convit

L'esclat de la primavera, en tot temps

ha anat acompanyat d'una extensa

munió de manifestacions d'alegre es-

bargiment i sa optimisme.

Entre aquestes, per tradició i prestigi,

ocupa un lloc privilegiatla nostra DIA-

DA DE GERMANOR. Per esperada,

no deixa d'ésser acollida sempre amb

el millor goig, i si bé el que podem ofe-

rir materialment no arriba a satisfer

amb escreix el que voldríem ofrenar

als tan addictes assistents, sí que cal

fer patent la predisposició del CEN-

TRE a acollir al seu redós a tothom

qui animat dels més sans propòsits,

vulgui compartir el nostre ampli cercle

de germanor.

Benvinguts per endavant, aquells qui

ens honorin amb llur presència i que

aquest contacte sia el mitjà que faci-

liti el major apropament i el més am-

pli coneixement, del fi que per damunt

de tot justifica la nostra presència.

 



 

Ordre de la Diada

Dissabte, dia 23

A les quatre de la tarda:

Sortida d'Acampadors
A les deu de la nit:

Gran Foc de Campament

Concurs d'Espontanis

Diimongo. dia 24

A les 9 del matí:

Missa a la capella de l'Ubach
A 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 boscanes

A les dotze: s

Jocs d'enginy per a senyoretes

Concurs d'enlairament d'estels

Lluita a la corda per equips

Cursa d'obstacles

A dos quarts de cinc:

Audició de Sardanes
 

PERA RI DELS AULDCGARS

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

Diumenge: a les 6 matí (1 cotxe) i a partir de les 7 fins a

9'30 matí.

Tarda: 8'80, 1 cotxe

Sortides: Plaça de Mossén Cinto Verdaguer

Tornada a partir de les 7

AVIS:

Es recorda la prohibició existent, de fer foc en el bosc.

 



 

BASES DELS CONCURSOS

ESPONTANIS.—ÉEs concediran premis a tots aquells qui,

a criteri del jurat que es nomenarà entre els assistents, se'n

facin mereixedors.

CURSA D'OBSTACLES.—Seran guanyadors aquells qui
sortejant tots els obstacles de què constarà la cursa, ho fa-
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 LA CORDA.—Es formaran equips de cinc, que

s'eliminaran entre ells, no descuidant les indicacions dels

àrbitres.

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

de flors boscanes, 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 tprofitososa per als concursants a la ve-

gada que distrets pels emirons2.

CONCURS D'ESTELS.—Dos premis: 1.et Al que a criteri
del jurat s'enlairi més amunt. 2.02 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.

Les fotografies seran lliurades a la Secretaria del Centre per
tot el dia 30 de juny, acompanyades d'un sobre clos, amb

el nom, cognom i adreça de l'autori, a l'exterior el lema de
la col'lecció.
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