
XL diada
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a can robert

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA Dies 5

i

6 de Juny del 1971



 
convit:
 

Els paratges del peu del nostre Sant Llorenç del Munt, ens

acolliran una vegada més, en aquesta DIADA DE GERMANOR.

Poc podien sospitar els nostres antecessors, que després de

quaranta anys, encara ens quedessin forces per continuar pro-

gramant la DIADA.

No us penseu, que nosaltres també n'estem ben sorpresos. I aques-

ta continuitat ens demostra, que la idea de les DIADES era

bona i encara és vigent. Agrupar la gent i obligar-la a sortir

a ple camp. Això en aquests temps que correm, tan còmo-

des (o ben mirat, tan incòmodes) no deixa de ser una gosadia,

per part nostra. Però no, no, que socis, simpatitzants i amics,

ens donen la raó i vénen. Potser, ara no vénen amb aquell

arravatat idealisme —Òyydels socis d'antany, però, tanmateix

vénen. Il entre tots revaloritzem les antigues tradicions de la

DIADA DE GERMANOR del CENTRE.

Veniu-hi doncs. Us esperem. Compartirem la mateixa tenda i el

mateix cel blau.



 

ordre de la diada:

Dissabte, dia 5

a les 4 de la tarda

a les 1O de la nit

a la 1 de la nit

Diumenge dia 6
a les 8 del matí

a les 1O del matí

a les 5 de la tarda  

Sortida dels acampadors

GRAN FOC DE CAMPAMENT, amb con-

Curs d'espontanis i l'actuació del conjunt

El Tricicle".

SILENCI

CURSA PEDESTRE

Can Robert - Can Pobla - Can Robert

Xocolatada per infants

Concurs infantil Pintura ràpida

CURSA DE SACS

LLUITA A LA CORDA per equips

GIMBAMA

QUO VADIS2 per equips

Àtorgació d'un premi a la tenda més ben
parada.

Concurs de rams i flors silvestres.

CONCURS DE PETANCÇCA

AUDICIO DE SARDANES
La Cobla LA PRINCIPAL DE TERRASSA: interpre-

tarà el segúent programa:

SOTA EL MAS VENTOS Bonaterra

DOLCES CARICIES Pere Masats

MARIA MERCE J. M. Boix

GIRONA AIMADA V. Bou

PIRINEU Vilà

LA SANTA ESPINA E. Morera



 

bases dels concursos:
CONCURS D'ESPONTANIS
En el moment d'efectuar-se la inscripció a Secretaria, —fins el 8 de juny— s'haurà d'indicar

el caràcter de l'actuació, temps de durada i Entitat a la qual es pertany.

 

 

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RAPIDA

Constarà de tres categories: de 4 a 7, de 8a 10 i de 11 a 14 anys.

 

CURSA DE SACS

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

 

LLLUITA A EA CORDA

Es formaran equips de cinc, que s'eliminaran entre ells, no descuidant les indicacions dels
àrbitres.

 

QUO VADIS2

La participació ha d'ésser per parelles

 

TENDES

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

 

CONCURS DE RAMS Il FLORS SILVESTRES

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 més artístic i al més variat, Els rams
hauran d'ésser presentats únicament de 12 a 1.

 

CONCURS DE PETANCA

Constarà d'equips de dos que s'eliminaran entre ells, fins que quedi un finalista.

 

CURSA PEDESTRE

Per inscripcions a Secretaria.

 

Notes:
Ales 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 latarda
(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 prohibició de ferfoc en el bosc.

Silencirigorós a partir dels 80 minuts després de finalitzar el foc de camp.

VENTAYOL Tarrasa - D, L. BH. 15818 - 1971.


