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convit

 
Amics: De nou i com cada any per aquestes dates, tenim ja esteses

les estovalles verdes sobre de la immensa taula, per celebrar un dia

extraordinari. El de la nostra FESTA MAJOR.

Ja fa trenta set anys que xics i grans ens reunim sota el mantell blau

de l'estelada, el sol ardorós o el xàfec descordat, cal dir-ho tot, i ben

estretes les mans, ens afanyem per deixar constància del nostre amor

entre els homesi el respectei l'estima que professem a la Natura.

Fem una pausai oblidem la pressa ciutadana i els sorolls estridents.

Procurem aleshores sentir el diàleg entre les terres recentment treba-

llades, els camps verdíssims i els que rossegen, les feixes ermesi

abandonades (que també n'hi han) i els arbres que s'han posatel millor

vestit i les joies més bones i dolces que se'ls endevinen. Escoltem la

xerradissa dels ocells o el crit monòton de les aus nocturnes. Omple.

nem el nostre pit de sentors camperoles i boscanes.

Aquest miracle de llum i de vida, ha estat de nou repetit i així volem

creure-ho, per tots nosaltres.

Déu meu i com s'ha guarnit de festa aquesta terra nostral

Després d'aquest bell espectacle, joia de la mirada i de l'esperit, enca-

ra voldrem la gatzara, la facècia i el bon humorjovenívol amb els seus

jocs, cants i danses.

Amics, volem que hi vingueu tots. Hi sou convidats i us esperem amb

els braços oberts.

 



ordre de la diada

   DISSABTE, dia 8

A LES QUATRE DE LA TARDA: Sortida d'Acampadors.

A LES DEU DE LA NIT: Gran Foc de Campament,

DIUMENGE, dia 9

A LES DEU DEL MATI: Atorgació d'un premi a la tenda més ben pa-
rada. Cursa de Sacs. Jocs d'infants. Concurs de rams i flors boscanes.

A LES ONZE: ON VAS2 (Recorregut incògnita, a peu).

A LES DOTZE: Concurs d'enlairaments d'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 diumenge dia 9, 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 partir de les 6'30 fins a les 9'80 del matí.

Tarda: 8'30, 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 li de no

entrar-hi per cap motiu.
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CURSA D'OBSTACLES

Seran guanyadors aquells qui sortejant tots els obstacles

de què constarà la cursa, ho facin més ràpids, tenint en

compte perla 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 Il FLORS BOSCANES

Els rams presentats a concurs hauran d'ésser, precisa-

ment, compostos de flors boscanes, recollides en el ma-

teix dia i en els encontorns de l'Ubach o itinerari per

anar-hi. Premis al ram més artístic i al més variat.

JOCS D'INFANTS

Constaran de diversos entreteniments que resultin "pro-

fitosos" per als concursants, a la vegada que distrets pels

"mirons",

CONCURS D'ESTELS

Dos premis: 1.8r Al que a criteri del jurat s'enlairi més

amunt. 2.01 Al model mésoriginal que es deixi veure més

enlairat.

dJ. Ventayol Vilà, Suc.

 


