
 

XXXIX
DIADA DE GERMANOR

A CAN ROBERT
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

Da   
dies 6 i 71 de juny del 1970

 



 
invitació:
 

Igual com els atletes, que en el relleu de la

cursa, es fan entrega del "testimoni" i donen

prova de la seva col'lectiva participació: així

ara, nosaltres novament ens llançarem a la

upista" per celebrar la DIADA.

Són ja amb aquesta, trenta-nou les DIADES

que testimoniegen la nostra tossuderia en

estimar les. muntanyes i organitzar uns

actes cívics i esportius, que ens agermanin

cada vegada més. En aquest món trasbalsat,

on són trepitjats i escarnits tants principis

immutables i on els homes continuen encara,

les seves guerres de costum, nosaltres, amb

una gran dosi de bonafe i d'esperit jovenivol,

volem fer tots els possibles per brindar dos

dies de treva i acostament a les essències

més pures de la naturalesa.

Confiem voldreu acompanyar-nos i així amb

la vostra presència, donarem tots plegats, el

veritable sentit a la nostra tradicional DIADA

DE GERMANOR.

 



  

ordre de la diada:
 

DISSABTE,dia 6: a les quatre de la tarda, Sortida dels acampadors. A les deu
de la nit, Gran foc de campament, amb diverses actuacions. A la una de la nit,
Silenci. DIUMENGE,dia 7: A les deu del matí, Xocolatada per infants. Concurs
infantil de pintura ràpida. Atorgació d'un premi a la tenda més ben parada.
Cursa de sacs. Gimhama. Lluita a la corda per equips. Concurs de rams i flors
silvestres. A les dotze, Concurs de Petanca. A les cinc de la tarda, Audició de
Sardanes, La cobla eLa Principal de Terrassa2, interpretarà el seguent programa:

 

El balcó del Mare Nostrum —F. Juanola Repuntejant . ed. MBoix
Repics de festa . . dJ. Carreras L'oreig entre els pins.

—

R. Serrat
Sota el Mas Ventós —. . Bonaterra La Santa Espina —. E. Morera.

notes:

A les nou del matí, del diumenge, es celebrarà una missa de campanya en els
mateixos paratges de Can Robert. Sortida d'Autocars (del Servei regular de
línia ). Dissabte: a les quatre i a les vuit de la tarda. Diumenge: a les set del
matí i a dos quarts de cinc de la tarda (un cotxe). Lloc de sortida: Plaça Clavé.
Durant el descans de les Sardanes, ja es repartiran els premis als guanyadors
de la Diada. Es recorda la PROHIBICIO de fer foc en el bosc.

 
 



bases dels concursos:
 

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RAPIDA:

constarà de tres categories: de 4 a 7, de 8 a 10 i de 10 a 14 anys.
 

TENDES:
premi a la més ben parada. Dues categories: Muntanya i Camping.

GURSA DE SACS:

constarà de tres categories, fins a 6, 10 i 14 anys.
 

LLUITA A LA CORDA:
es formaran equips de cinc, que s'eliminaran entre ells, no descuidant les indi-

cacions dels àrbitres.

CONCURS DE RAMS EFLORS SILVESIERES:
els rams presentats hauran d'ésser compostos de flors boscanes recollides en

el mateix dia i en els encontorns de Can Robert. Premis al ram mésartístici al
més variat. Els rams hauran d'ésser presentats únicamentde 12 a 1.
 

CONCURS DE PETANCA:
constarà d'equips de dos que s'eliminaran entre ells, fins que quedi un finalista.

d. Ventayol Vilà, Suc. D. L. B. 23494-19969

 
 


