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Germanor i esplai, heus ací dos mots

que escauen perfectament en l'àmplia

inquietud de l'home actual. Retorn a

les noves formes elementals i autèn-

tiques, despullades de tot bagatge

inútili perniciós: anhel que copsem en
l'ampli moviment de la nostra època.

La nostra DIADA DE GERMANOR,

sense estridències, modesta a l'igual

que en la seva primera edició, no ha

pretès altra cosa, any darrera any,

que atresorar valors espirituals avui

sortosament en alça.

Amb més fervor que mai convidem a

tothom a unir-se al nostre ampli cer-

cle d'amistat.

Retrobar-nos una vegada més al re-

dós de les nostres muntanyes i com-

partir una jornada de pau intensa, és

la fita que persegueix aquesta DIADA.

l l'anhel d'infinita dedicació que presi-

deix l'actuació del CENTRE, va con-

densada en tan popular manifestació

anyal, en la que hi serem tots.



 

ORDRE DE LA DIADA
DISSABTE, DIA 29

A les quatre de la tarda:

Sortida d'Acampadors

A les deu de la nit:

Gran Foc de Campament

Concurs d'Espontanis

Actuacions diverses

DIUMENGE, DIA 80

A les nou del matí:

Missa a la capella de l'Ubach

A dos quarts d'onze:

Atorgació d'un premi a la tenda
més ben parada

Cursa de Sacs - Jocs d'infants

Concurs de rams i flors boscanes

A les dotze:

Concurs d'enlairament d'estels

Lluita a la corda per equips:

Cursa d'obstacles

A dos quarts de cinc:

Audició de Sardanes

Concurs de Fotografies

 

HORARI DELS AUTOCARS:

Dissabte, a les 4 tarda i a les 880 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 Mossèn Cinto Verdaguer.

A de Sens

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

 
 



BASES DELS CONGURSOS

 

Espontanis

Es concediran premis a tots aquells qui, a criteri del jurat, que

es nomenarà entre els assistents, se'n facin mereixedots.

Cursa d'obstacles

Seran guanyadors aquells qui sortejant tots els obstacles de què

constarà la cursa, ho facin més ràpids, tenint en compte per la classi-

ficació, l'enginy i la netedat en les proves.

Lluita a la corda

Es formaran equips de cinc, que s'eliminaran entre ells, no des-

cuidant les indicacions dels àrbitres.

Concurs de rams i flors boscanes

Els rams presentats a concurs hauran d'ésser, precisament, com-

postos 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 entreteniments que resultin cprofitosos:

per als concursants, a la vegada que distrets pels emirons2.

Concurs d'estels

Dos premis: 1." 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 detalls 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 1 adre-

ça de l'autor i, a l'exterior, el lema de la col'lecció.

VENTAYOL - Tarrasa
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