
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

  
 

     
 

         
 

   
     

   
 

  

    
  

 

   
 
    
 

          
  

 
   

 
 

 
 

  
  
 



Gonvit

DIADA

GERMANOR

EXCURSIONISME

 

DIA ASSENYALAT, EN

QUÈ HOM CELEBRA

UNA FESTA POPULAR O
SOLEMNE, DE

CARÀCTER RELIGIÓS,
ESPORTIU O CÍVIC.

AFECTE, UNIÓ
FRATERNAL.

ORIGINALMENT,
MANIFESTACIÓ DE LES
IDEES FILOSÒFIQUES,
ARTÍSTIQUES I
CIENTÍFIQUES QUE
PRECONITZEN EL
CONTACTE AMB LA
NATURA I EL
DESCOBRIMENT DELS
SEUS VALORS I SECRETS.



Grdre de Ca diada

Dissabte, dia 2

a partir de les quatre de la tarda

Arribada dels acampadors

a les deu del vespre, i després de sopar

Gran Foc de Camp
amb concurs d'espontanis

a la una de la nit

Silenci (rigorós)

Diumenge, dia 3

a les vuit del matí

Cursa pedestre
masculina i femenina

masculina:

EL GUITART - ELS CAUS - EL GUITART

femenina:
EL GUITART - CARRETERA - EL GUITART

a dos quarts de deu del matí

Xocolatada per a tothom  
 

a continuació:

GRAN JOC (per a joves i grans), i
PETIT JOC (per a nens i nenes)
amb dues categories: fins a 10 anys i de (1 a (4 anys.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA

CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES
CURSA DE SACS,per a petits, grans, homes i dones

CONCURS DE PETANCA

ATORGAMENT D'UN PREMI
A LA TENDA MÉS BEN PARADA.

a partir de les quatre de la tarda

TRENCADA D'OLLES

LLUITA A LA CORDA

AIXECAMENT DE "CASTELLS" ttorres humanes)

i a les sis de la tarda

GRAN BALLADA DE SARDANES

La Cobla "LA PRINCIPAL DE TERRASSA''
interpretarà:

GARIGIES Xaxu

CAMPS DE MAIG V. Bou

SANTA PAU Saderra

ELS CARDS Vilanova

L'ANDREUET DE MOLLET Mas Ros

VENT DE GARROTX Bonaterra



Bages dels concursos
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 començar la cursa.
Hi hauran dues categories: masculina i
femenina amb diferent trajecte.

CONCURS INFANTIL DE

PINTURA RÀPIDA:

Constarà de tres categories, de 4 a 7, de 8 a 10
i de li 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):

Participació per parelles. Poden ésser mixtes.  

PETIT JOC (per a nens i nenes):
Participació per parelles en les dues categories.
També poden ésser mixtes.

LLUITA A LA CORDA:

Hi hauran 3 categories per a competir: infantil,
femení i seniors. Es formaran equips de cinc
per cada categoria que s'eliminaran entreells,
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 día 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.

NOTES:

A les deu del matí, se celebrarà una Missa per a toís
aquells que vulguin assistir-hi.

Servei regular RELLINARS-TERRASSA.
Horari:

Diumenge, sortida a les vuit del matí de Terrassa,
a la Rambla.

Diumenge, sortida de Rellinars cap a Terrassa,

a la una i a les set de la tarda.

Es recorda: A la casa de "El Guitart" es serviran begudes
i entrepans. La prohibició de fer foc al bosc.

Silenci rigorós a partir dels 30 minuts després de
finalitzar el foc de camp.

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

LPINS
TERRASSA

Rutlla, 31

Tel. /BC 40 69

SABADELL

 

Rambla, 116

Tel. 7054767

Ctra. N. 150 Rm. 14'"700

Sport Center


