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——-CONVIT(Ó

 

 

Aquesta Diada de Germanor

és la que fa quaranta set,

i allà dalt a "El Guitart"

tot-hom hi és convidat

en un dia com aquest.

En la que el record i la igualtat,

la natura i l'amistat,

la muntanya i la llibertat,

el lleure i el divertiment,

l'esplai i el foc de campament

amb el cor ple d'illusió

anem a la que és nostra,

la nostra Diada de Germanor.

A plena natura

i vorejats d'un riu

junt al foc que ens illumina

tothom canta i riu.

Varis jocs es faran

per a petits i per a grans

apa nois, juguem-hi totsi

com a bons germans.

Boniques i melodioses

sardanes escoltarem,

i aixecant les mans enlaire

la gran rotllana formarem.

Donem-nos les mans

que és signe d'amistat

i cantem tots a cor

l'hora dels adéus

que és cosa senzilla

per a dir-nos tots

a reveure

i fins un altre any

amic i company...

 

 



 

ORDRE DE LA DIADA

DISSABTE, DIA 3
a les 4 de la tarda

Sortida dels acampadors

a les 10 del vespre

Gran Foc de camp amb
concurs d'espontanis

a la 1 de la nit

Silenci

DIUMENGE DIA 4
a les 8 del matí

Cursa pedestre: pie i

masculina:
EL GUITART-ELS CAUS-EL GUITART

femenina:

EL GUITART

GUITART

CARRETERA - EL

a les 9 del matí

Missa de campament

 

a les 10 del matí

Xocolatada per a petits i grans

Gran Joc (per a joves i grans)

Concurs infantil de pintura ràpida

Petit Joc (per a nens i nenes)

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

Cursa de sacs

Concurs de rams i flors boscanes.

Lluita a la corda.

a les 4 de la tarda

Concurs de petanca

Trencada d'olles

a les 6 de la tarda

Audició de sardanes:

La Cobla "LA PRINCIPAL
DE TERRASSA" interpretarà:

L'APLEC DE LA GARRIGA R. Vilà
LLEVANTINA V. Bou
ROSER MAS J. Carreras
NOIES POBLENOVINES Saderra
DUES SALTIRONES T. G. Membrano
L'ESTADI NOU Mas Ros  



—BASES DELS CONGURSOS

 

 

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 i temps de durada.

CURSA PEDESTRE: Les inscripcions es faran el dissabte a la tarda o mitja hora abans de co-
mençar la cursa. Hi hauran dues categories: masculina i femenina amb diferent trajecte.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RAPIDA: Constarà de tres categories de 4 a 7, de 8 a 1O i
de 11 a 14 anys. Als nens que vulguin participar se'ls donarà el material que necessitin, però si
volen poden portar el propi.

GRAN JOC: (per a joves i grans): Constarà d'equips de dos formats per un home gran i una noia,
o viceversa i que hauran de complir les edats compreses dins el reglament que s'explicarà mo-
ments abans d'efectuar-se la inscripció. Els organitzadors solucionaran qualsevol imprevist.

LLUITA A LA CORDA: Hi hauran tres categories per a competir: infantil, femenina i seniors. Es
formaran equips de cinc per cada categoria que s'eliminaran entre ells, no descuidant les indi-
cacions dels àrbitres.

TENDES: Premi a la tenda més ben parada. Hi hauran 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 de "El Guitart". Premis al ram més
artístic i al més variat.

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.

NOTES: Servei regular RELLINARS - TERRASSA.
3 Horari: Diumenge, sortida a les 8 del matí de Terrassa, a la Rambla.

Diumenge, sortida a la li a les 7 de la tarda de Rellinars cap a Terrassa.
Es recorda: A la casa de "El Guitartes serviran begudes i entrepans. - La prohibició de fer foc al bosc.-Silenci rigorós a
partir dels 8O minuts després de finalitzar el foc de camp. Es obligatori utilitzar les bosses que es donaran per a les deixalles

PREUS INAUDITSIU

Tendes Camping

CANADENCA 3. PERSONES 3.290 lEs.

CANADENCA DOBLE SOSTRE 3/4 PERSONES 6.830 9

esperis

 

9 y o Mo 9 8.270 )

TENDA XALET 5/6 PERSONES 13.500 9    
 J

LPNS
asesad Ruta, 31

i TERRASSA
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