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COS VU EE

Fraternitat, unitat, són
clams que avui s'ens

pregonen pertot arreu

tant en el pla espiritual
com en el material.
L'agermanament és
un imperatiu del mo-
ment històric que vi-

vim, que ens té de
portar a un món més

humà i millor.

Exponent i testimoni

palpitant des de fa
molts anys d'aquests

anhels d'amistat i so—

lidaritat, és la Diada de

Germanor, que els ex—
cursionistes terras—

sencos celebrem, ene.
guany per 86.7 vega—
da.

lala Diada, festa tam-
bé d'esplai, tots hi som
convidats.

 



  

 

ORDRE DE LA DIADA

DISSABTE, dia 3
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 4

A les deu del matí:

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'enlairamentd'estels. Lluita a la corda. per equips

Cursa d'obstacles

A dos quarts de cinc:

Audició de Sardanes

NOTES:

A les 9 del matí del diumengedia 4, es celebrarà missa a la Capella de l'Ubach.

Sortida autocars: Dissabte, a les 4 de la tarda i a les 8'30 de la nit.

Diumenge, a les 6 del matí (1 cotxe) i a partir de les 7 fins a les 9'30 del matí.

Tarda: 8'80, 1 cotxe. Sortides: Plaça Mossèn Cinto Verdaguer.

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

Degut al greu perill d'enrunament de l'antiga "casa de la Pastora" (casa vella de
l'Ubach) es recomana a tothom mantenir-se allunyats dels seus voltants i de no

entrar-hi per cap motiu.

 



BASES

DELS

CONCURSOS

ESPONTANIS
Es concediran premis a tots
aquells qui, a criteri del jurat,
que es nomenarà entre els as-

sistents, se'n facin mereixedors.

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 classificació, l'enginy i la

netedat en les proves.

LLUITA A LA CORDA

Es formaran equips de Cinc,
que s'eliminaran entre ells, no

descuidant les indicacions dels
àrbitres.

CONCURS DE RAMS
l FLORS BOSCANES

Els rams presentats a concurs

hauran d'ésser, precisament,

, Compostos de flors boscanes,
recollides en el mateix dia i en

els encontorns de l'Ubach o iti-

nerari per anar-hi. Premis al

ram més artístic i al més variat.

JOCS D'INFANTS

Constaran de diversos entrete-
niments que resultin "profito-

sos" per als concursants, a la
vegada que distrets pels "mi-

rons".

CONCURS D'ESTELS

Dos premis: 1.8" Al que a criteri

del jurat s'enlairi més amunt.
2.09 Al model més original que
es deixi veure més enlairat.
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