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TOTS HI SOU CONVIDATS



 

ordre de Ca diada
 

dissabte dia 4

a les 4 de la tarda

a les 10 del vespre

a la 1 de la nit

diumenge dia 5
a les 8 del matí

a les 9 del matí

a les 10 del matí

a les 6 de la tarda

SORTIDA DELS ACAMPADORS

GRAN FOC DE CAMP AMB CONCURS

D'ESPONTANIS

SILENCI

GURSA PEDESTRE,
EL GUITART

ELS CAUS
EL GUITART

MISSA DE CAMPAMENT

XOCOLATADA PER A PETITS I GRANS

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA

LLUITA A LA CORDA PER EQUIPS

GYMRHANA

ATORGAMENT D'UN PREMI A LA TENDA MES
BEN PARADA

CONCURS DE PETANCA

JOCS D'ORIENTACIÓ

JOCS INFANTILS (cursa de sacs, scout-balls...)

CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES

AUDICIÓ DE SARDANES

La Cobla cPrincipal de Terrassax
interpretarà:

El Golfet
Tarragona Ciutat Pubilla
L'Ermita Colibas
Penya Barcelonista
La tia Roseta
Noies poblenovines



 

Bages dels concuraos
 

Concurs d'espontanis: En el moment d'efectuar-se la inscripció a la tenda

d'informació s'haurà d'indicar el caràcter de l'actuació, temps de durada

i Entitat a la qual es pertany. i

Concurs Infantil de pintura ràpida: Constarà de tres categories, de 4 a 7,

de 8 a 1O i de 11 a 14 anys. Pels nens que vulguin participar se'ls

donarà material, però si volen en poden portar de propi.

Gymthana: A partir de 14 anys.

Lluita a la corda: Hi hauran 8 categories per a competir: infantil, femeníi

"seniors". Es formaran equips de cinc per cada categoria que s'eliminaran

entre ells, no descuidant les indicacions dels àrbitres.

Tendes: Premi a la tenda 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: Constarà d'equips de dos que s'eliminaran entre ells,
fins que quedi un finalista. Es indispensable que cada concursant es porti

el joc de boles.

noies
 

Servei regular Rellinars - Terrassa.

Horari:

Diumenge, sortida a les 8 del matí de Terrassa, a la Rambla,

Diumenge, sortida. de Rellinars cap a Terrassa, a la 1 i a les / de la tarda.

Es recorda: Ala casa de ''El Guitart" es serviran begudes i entrepans.

La prohibició de fer foc al bosc.

Silenci rigurós a partir dels SO minuts després de finalitzar el foc de camp.

Es obligatori utilitzar les bosses que es donaran, per a les deixalles.

 

  
Qdeportes

rutlia, 31 - terrassa

rambla, 116 - sabadell

ctra. nacional 150 - Rm. 14'700
mancomunitat
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