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Convit

Enguany el nostre convit és doblement significatiuatès
que. la DIADA aconsegueix.la cinquantena edició.

El

: Sense. estridències. i amb perseverància, aquesta mani-
mació anyal. emmarcada en les activitats. principals del CEN-

TRE, culmina una fita important. —

Continua vigent l'idealisme que mogué aenostres ante-

cessors a iniciar aquestes trobades multitudinàries on de ma-
nera indiscriminada s'hi aplega tot. individu queconsidera la

relació ISa com a element essencial de la seva exis-

tència.

En els nostres temps,quanla solitud i la incomunicació

configuren la vida quotidianà de la societat, es fa més patent la
necessitat de potenciar aquests actes. :

- Excursionismei GERMANOR,simbiosi d'un:estil d'enten-

dre les coses. Resposta a una necessitat social que ens faci

invulnerables davant d'un mónen crisi.

Socis, simpatitzants i amics: incorporeu-vos a l'àmplia
anella d'amistat que forjarem al redós de les nostres muntanyes

i enmig de la primavera esclatant.

Us hi esperem.

Manel Planxat i Villacampa

 



EGròre de la diada

Dissabte, 30 de maig

 

installació del Campament.

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

GRAN FOC DE CAMP

amb actuacions,
concurs d'espontanis
i alguna que altra sorpresa.

— A la 1 de la nit:

SILENCI,

 

Diumenge, dia 31 de maig

— Despertada amb sorolls

—- À les 8 del matí:

CURSA PEDESTRE, amb les categories masculina i fe-

menina.

— Des de les 9 del matí:

XOCOLATÀDA AMB COCAPER A TOTHOM

GRANS JOCS, per a joves i grans

PETITS JOCS. ner a nens i nenes

GYNRAMA

PETANCA

BICICLETA-CROSS

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA (infantil)

CONCURS DE RAMS 1 FLORS BOSCANES

ATORGAMENT D'UN PREMI A LA TENDA MES BEN PA.-

RADA.

— Des de les 5 de la tarda:

REPARTIMENT DE PREMIS DELS JOCS 1 COMPETICIONS
DEL MATÍ.

GRAN BALLADA DE SARDANES

Cobla Ciutat de Terrassa
ARENYS DE MUNT. . . . . . . R.Viladèsiu
CARÍCIES RR a Saxo
FERMINA RE dE I I EA Ó M. Ros

MONTSERRAT ts A as Y. Bou

DEGOTALLS . . RE Castells
LA MEVA SAENRONA ee a Capell



BASES 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.

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA:
Constarà de tres categories: de 4 a 7 anys, de 8 a 10 anys, i de 1í a
14 anys. Als nens que vulguin participar se'ls donarà el material que
necessitin, però, si volen, BGUeis portar el aun

GRANS JOCS i PETITS JOCS:
Participació per parelles que podran ésser mixtes o individual, d'acord
amb el tipus de joc.

LLUITA A LA CORDA:
Hi hauran 3 categories per a competir: infantil, femenina i senior. Es
formaran equips de cinc que s'eliminaran entre ells. .

TENDES:
Premi a la tenda mésben parada. Dues categories: Muntanya i Camping.

CONCURS DERAMS Il FLORS BOSCANES:
Els rams presentats hauran d'ésser compostos de flors boscanes reco-
llides en el mateix dia i en els contorns del eGuitart-.
Premis al ram més artístic i al més variat. Els rams hauran d'ésser pre-
sentats únicament de 12 a 1.

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.

BICICLETA-CROSS:
Cada participant haurà de portar la sevabicicleta.

En. tot. haurà d'estar-se a les indicacions des de la tenda d'informació.

S'ADJUNTA AMB EL PRESENT PROGRAMA UN FACSÍMIL DEL PROGRAMA

DE LA PRIMERA DIADA DE GERMANOR CELEBRADA A L'OBAC L'ANY 1921.

NOTES:

A les 10 del matí, se celebrarà una Missa per a tots aquells que vulguin assistir-hi.

Servei d'autocars: línia regular Terrassa - Rellinars - Terrassa.

Es recorda la prohibició de fer foc ai bosc.

A la casa del eGuitats es serviran begudes i entrepans.

Silenci rigorós a partir dels 306 minuts després de finalitzar el foc de camp.

e

e

8

8

e

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

 

 INTER Gesports

sor MLPINS
TERRASSA - Rutlla, 31 - Teléf, 1840922
Gtra. N-150, (m. 14100 SPORT CENTER Tel, 1858877
SABADELL - Rambla, 116 —. Tel, 1284167
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