
 

 
 
  



 

Ceeis

 

Una altra vegada ens disposem a celebrar i a donar la benvinguda a la

tocatardana primavera. Fins ara no s'ha deixat veure massa, peròfeinera

com és, ja de dies anava complit la tasca. l de sobte ens ha omplert les

muntanyas de flors oloroses, de voladúries i de cants d'ocells. El canvi de

decorat ens ha enardit el cor i ara és quan sentim la necessitat de contem-

plar a pleret i de ben a la vora, les carenes de Sant Llorenç del Munt i les

serres de l'Ubach. Perquè no hi veniu vosaltes també, els propers dissabte

i diumenge2 Nosaltres farem una llarga estada a plena muntanya. El nostre

sostre serà el cel blau. Animeu-vosi Us hi esperem doncs, per conviure tots

junts i per alliberar-nos de la feixugosa presó ciutadana. l quan amb les

mans agafades, formarem la immensa anella de la sardana de comiat, mentre

lloarem a Déu per haver-nos deixat gaudir un altre any de la Diada, donarem

una vegada més prova d'amor entre els homes del nostre ideal de germanor.



 
 
Sec dE La Diada

 

DISSABTE, dia 31: a les quatre de la tarda, Sortida d'Acampadors.
A les deu de la nit, Gran Foc de Campament. Actuacions diverses.
DIUMENGE,dia 1: 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. Concurs de Joc de Petanca. Concurs infantil de dibuix i
pintura ràpida. - A les dotze, Concurs d'enlairaments d'estels. Lluita

a la corda per equips. - A dos quarts de cinc, Audició de Sardanes.

 

A les 9 del matí del diumenge dia 1. es 0celebrarà missa a la capella de l'Ubach.

Sortida autocars: Dissabte, a les 4 de la tarda i a les 800 de la nit. Diumenge,

a partir de les 6'30 fins a les 9'30 del matí. Tarda: 83'830, 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
tecomana a tothom a mantenir-se allunyat del seus voltants i de no entrar-hi per cap motiu.

 



Bases Sels Concursos

Concurs de dibuix de pintura ràpida

Constaran de dues categories: Infantil de 8 anys i juniors de 12 anys.

 

Lluita 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 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 ''profitosos" per als concursants, a la
vegada que distrets pels ""mirons".

 

Concurs d'Estels

Dos premis: 1.8t: Al que a criteri del jurat s'enlairi més amunt. 2.on: Al model més original que
es deixi veure més enlairat.

J. Ventayel Vilà, Suc, D. L. B. 28494 - 1969

 

 


