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CONVIE———
 

Molta aigua ha corregut pels rius,

des de que es va celebrar la primera

Diada de Germanor del Centre.

l moita més en correrà encara.

Potser amb el caire que agafen les coses,

vindrà una gran secada.
Però el que mai s'estroncarà, seran

aquests anhels que ens condueixen

any darrera any, a la celebració de les

Diades.

l anem ja per la quaranta tres.

Quaranta tres motius d'agermanament.

Quaranta tres trobades, en les que potser

s'ha anat perdent l'idealisme arravatat

dels socis d'antany.

Però, tanmateix, hi anem tots.

Des de fa quaranta tres anysl



 

ordre de la diada
 

DISSABTE, DIA 8

A les 4 de la tarda:

A les 10 del vespre:

A la dl de la nu,

DIUMENGE, DIA 9

A les 8 del matí.

Sortida dels acampadors.

Gran Foc de Campament amb concurs

d'espontanis, presentat per en "QUICO"

SERRAT.

Silenci.

Cursa pedestre

EL GUITART - ELS CAUS - EL GUITART

A les 10 del matí. Xocolatada per els petits i grans.

A les 6 de la tarda:

Concurs infantil de pintura ràpida.

Cursa de sacs.

Lluita a la corda, per equips.

Gymhhana.

Atorgament d'un premi a la tenda més ben

parada.

Concurs de Petanca.

Jocs d'orientació.

Joc infentil.

Concurs de rams i flors boscanes.

Audició de sardanes

LA COBLA "PRINCIPAL DE TERRASSA"

interpretarà el seguent programa:

Sota el Mas Ventós Bonaterra

Dolces Carícies Pere Masats

Girona Aimada V. Bou

Pirineu Vilà

La Santa Espina E. Morera

Baixant de la Font del Gat



 

PBases dels Concursos
 

CONCURS D'ESPONTANIS

En el moment d'efectuar-se la inscripció a la tenda d'informació s'haurà d'indicar el ca-
ràcter 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, 8 a 10 i de Ml a 14 anys

GYMRHANA

A partir de 14 anys.

LLUITA A LA CORDA (3 categories, infantil, femení i seniors)

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

TENDES

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

CONCURS DE RAMS i FLORS BOSCANES

Els rams presentats hauran d'ésser compostos de flors boscanes recollides en el mateix idia
i en els contorns del "Guitart". Premis al ram més artístic i al més variat. Els rams hauran
d'ésser presentatsúnicament de 12 a l.

—————b————— ——— as — i ————————

CONCURS DE PETANCA

Constarà d'equips de dos que s'eliminaran entre ells, fins que quedi un finalista. Es indis-
pensable que cada concursantes portiel joc de boles.

CURSA PEDESTRE

Per inscripcions a Secretaria.

NOTES: A les 9 del matí, del diumenge, es celebrarà una missa de campanya en els mateixos paratges de
"EL GUITART". Sortida d'autobusos: Dissabte dia 8, dos cotxes especials a les 16 i 20 h. Diumenge dia 9,
8 h. matí (servei regular Terrassa- Rellinars). Tornades: 20 h., dos cotxes, un del servei regular Rellinars-
Terrassa i un especial. Lloc de sortida: Parada del servei regular Terrassa-Sabadell carrer Arquímedes- Guten-
berg. Durant els descansos de les sardanes ja es repartiran els premis als guanyadors de la Diada. Es
recorda: A la casa de "El Guitart" es serviran begudes i entrepans. La prohibició de fer foc en el bosc.
Silenci rigurós a partir dels 30 minuts després de finalitzar el foc de camp.

x ESEN—deporfes
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Rutlla, 31 Ctra. Nacional 150, Rm. 14'700 Arimon, 28

Terrassa Mancomunitat Sabadell

 

  

Ventayol - Terrassa Portada: Pere Sebastià - Convit: Manel Planchat


