
  
GERMANOR

Tl a El Guitart   
centre excursionista 4

de terrassa US 1 i 8 de juny del 1975



convit

 

Ta fa molt temps.

Quaranta quatre.

Tove com sempre.

Mai passara.

Proclames com la nostra

no poden mancar.

Un dia.

ny darrera any.

Ens hem trobat

per a dir al món

estima't i viu en llibertatll

 



ordre
de la
diada

 

DISSABTE, DIA 7
ales 4 de la tarda

a les 10 del vespre

a la 1 de la nit

DIUMENGE, DIA 8
—a les $ del matí

a les 10 del matí

a les 8 de la tarda

Sortida dels acampadors.

Gran Foc de Campament amb con-
curs d'espontanis.

Silenci.

Cursa pedestre

EL GUITART
ELS CAUS
EL GUITART

Xocolatada per els petits i grans.

Concurs infantil de pintura ràpida.
Cursa de sacs.

Lluita a la corda per equips.
Gymbehana.

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

Concurs de petanca.

JOCS d'orientació.

Joc infantil.

Concurs de rams i flors boscanes.

Audició de sardanes

lA COBLA "PRINCIPAL DE TERRASSA"
interpretarà el seguent programa:

L'ermita de Coll Bas NAS P05

Som i serem del Barça AG PONT

Dolces Cariícies MR MASATS

Records de Calella Y. 80)

Els Cards 1 (. VIA

La Santa Espina HC MORERA



CONCURS D'ESPONTANIS
hases En el moment d'efectuar-se la inscripció a la tenda d'infor-

mació s'haurà d'indicar el caràcter de l'actuació, temps
dels de durada i Entitat a la qual es pertany.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RAPIDA
Constarà de tres categories, de 4 a 7, 8 a 1Oi de 11a 14

CONGUISOS enys:
GYMRHANA
A partir de 14 anys.

LLUITA A LA CORDA
(3 categories, infantil, femeni i seniors)
Es formaran equips de cinc que s'eliminaran entre ells, no
descuidant les 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 dia i en els contorns del
(Guitart. Premis al ram més artístic i al més variat. Els
rams hauran d'ésser presentats únicament de 12 a 1.

CONCURS DE PETANCA
Constaràjd'equips de dos que s'eliminaran entre ells, fins
que quedi un finalista. Es indispensable que cada concur-
sant es porti el joc de boles.

t A les 9 del matí del diumenge, es celebrarà una missa de campanya en els mateixos
no ES paratges de e El Guitarte.

Sortida d'autobusos: Dissabte dia 7, un cotxe especial a las 17 h. que sortirà de la plaça
Mn. Cinto Verdaguer. Diumenge dia 8. Tornades: Un cotxe especial a dos quarts de
nou i el servei regular Rellinars- Terrassa.

Es recorda: A la casa de : El Guitarts es serviran begudes i entrepans.
La prohibició de fer foc al bosc.
Silenci rigurós a partir dels 30 minuts després de finalitzar el foc de camp.
Es obligatori utilitzar les bosses que es donaran, per a les deixalles. 

Rutlla, 31h ef ga Ldeportes lliena

OOLPINOS
Ctra. Nacional 150, Rm. 14700 - Mancomunitat   

Ventayol-Terrassa Portada: Narcis Serrat. Convit: Pere Borrat


