
 

 
 



 

imitació

Després. dels tristos dies hivernals,

hem anat sofrint una sèrie de mutacions

que ens han alegrat el cor.
cÉs l'ametller que ens ve a alegrar la terran

evencent l'hivern. És l'ametller florit.o

l ara, ia fa dies que sentim el rossinyol

trescar ben a prop nostre.

Cada any, l'ambient que tenim preparat per a rebre'l

és més trist i desolat.

Però ell, tossudament retorna encara.

Ha vingut, i amb les seves passades harmonioses

ens encoratja per a no defallir.

Així com aquesta Coral terrassenca,

on tenim tants bons amics,

que ja fa cinc anys consecutius,

se'ns emporta cap als paratges del Sant Llorenç

per a fer-nos oir les seves cançons,

tal com antany havia fet el músic i poeta

JOAN LLONGUERES —que enguany commemorem

el centenari de la seva naixença—

amb LA FESTA A LES MUNTANYES,
quan s'enduia la nostra gent cap a muntanya.

Us convidem per als propers dies trenta-u de maig

i primer de juny, a venir amb nosaltres a EL GUITART.

Celebrarem la nostra DIADA,

amb els jocs i les cançons de la terra.

Alegrem-nos, doncs, perquè sentim la joia

i l'esperança al cor.

Francesc PALET i SETÓ

 



 

ovòdre Le ls Dioda

 

Dissabte, 31 de maig

— Des de les 4 de la tarda:

ARRIBADA DELS ACAMPADORS.

— A les 10 del vespre, i després de sopar:

GRAN FOC DE CAMP, amb concurs d'espontanis.

— A la 1 de la nit:

SILENCI.

 

Diumenge, dia 1 de juny

OO — A les 8 del matí:

CURSA PEDESTRE, amb les categories masculina i femenina.

— Des de dos quarts de 10 del matí:

XOCOLATADA PER A TOTHOM.

GRAN JOC, per a joves i grans.

PETIT JOC, per a nens i nenes.

l BICICLETA - CROSS.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA.

CONCURS DE RAMS i FLORS BOSCANES.

CONCURS DE PETANCA.

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

— Des de les 4 de la tarda:

TRENCADA D'OLLES PER A LA QUITXALLA.

LLUITA A LA CORDA.

 



— A les 6 de la tarda:

GRAN BALLADA DE SARDANES.

Amic Padró. Lo LL. LO LO. OO. ol. Alavedra
Anell de Prometatge .—.— Lo. LO. . V. BOU
Sardanes a Rubí . Lo Lo LL LO Lo o MM. Fdela
El camí de cada dia Lo o ua a od. ElOgOguenes
Manta Pilar Dr eL BR RORIOS
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BASES DELS CONCURSOS
CONCURS D'ESPONTANIS:
En el moment d'efectuar-se la inscripció a la tenda d'informació, s'haurà d'indicar el caràc-
ter 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 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):
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
5 per Ra 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 1 FLORS BOSCANES:
Els rams presentats hauran d'ésser compostos de flors boscanes recollides en el mateix
dia i en els contorns del eGuitarta. Premis al ram més artístic i al més variat. Els rams
hauran d'ésser presentants únicament de 12 a 1.
CONCURS DE PETANCA:
Constarà d'equips de dos que s'eliminaran entre ells, fins que quedi un finalista.
És indispensable que cada concursant es porti el joc de boles.

 

NOTES:
A les nou del matí, se celebrarà una Missa per a tots 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 sEl Guitarts 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.

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