
  li Can Torras, 28 i 29 de maig de 1983
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Convil
 

 Una vegada més, comcadaany quan s'acosta

l'estiu, el Centre Excursionista de Terrassa, convoca

a tots els socis, simpatitzants i amics a la G2ena.

DIADA DE GERMANOR.

El tragí diari, avassagador, ens separa. Per

altra part, les nombroses activitats que setmana

rera setmana fan les diverses seccions del nostre

Centre ens condueixen freguentment, a tots

nosaltres, excursionistes, a seguir camins no

coincidents.

Per això és bo que un cop l'any deixem les

nostres activitats i ens adrecem a aquest paratge

del nostre Sant Llorenç per a trobar-nos tots, per

compartir unes hores d'amistat i de festa, per

celebrar amb afany renovat aquesta DIADA DE

GERMANOR.

Us hi esperem a tots.  



 

Programa
 ad

 

Dissabte, dia 28

a partir de les quatre de latarda

ARRIBADA DELS ACAMPADORS

a les deu de la nit
GRAN FOC DE CAMP amb concurs d'espontanis

a la una de la nit

SILENCI

Diumenge, dia 29

a les vuit del matí

CURSA PEDESTRE: CAN TORRES - ELS PLECS DEL
LLIBRE - CAN TORRES

a quarts de deu

XOCOLATADA PER A TOTHOM

a continuació i fins a migdia

GRAN JOC, per a joves i grans

PETIT JOC, per a la mainada

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA

CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES

CURSA DE SACS
CONCURS DE PETANCA

ATORGAMENT DEL PREMI A LA TENDA MÉS BEN
PARADA, dues modalitats, tenda de càmping i tenda
de muntanya

TRENCAMENT D'OLLES

LLUITA A LA CORDA

a partir de les cinc de la tarda

BALLADA DE SARDANES
La Cobla CIUTAT DE TERRASSA interpretarà

Festeig som o DR GO reueet, SEVIACESIa
Dolees carícies lo io se dos PeMaSeats
La meva saltirona . . LL. DS . ls d'eapell
L'ermita de Sant Ponc . . . . 3. El BUSQUEIGUS
Les valls d'Andorra . des 4. od. VenturaTort
La Montserrat de Ripoll eo. eo. F.Mas Ros



 

BASES DELS CONCURSOS

CONCURS D'ESPONTANIS. — Caldrà comunicar al responsable del
foc de camp la participació en el concurs tot indicant-li el
caire de l'actuació i la seva durada.

CURSA PEDRESTRE. — Les inscripcions es faran el dissabte o el
diumenge, mitja hora abans de començar la cursa.
Hi haurà dues categories: masculina i femenina amb recor-
regut diferent.

GRAN JOC. — La participació ha de ser per parelles mixtes.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA. — Hi haurà tres ca-
tegories: de 4 a 7 anys, de 8 a 10 anys i d'11 a 14. El Centre
facilitarà les cartolines però s'aconsella als que hi vulguin
participar que es portin els propis estris de pintura.

CONCURS DE RAMSI FLORS BOSCANES. — Els rams s'hauran de
fer amb flors collides als voltants de Can Torres el mateix
diumenge. Es presentaran de 12 a 1 a la tenda d'informació.

CONCURS DE PETANCA. — La participació serà per parelles que
s'eliminaran entre elles. És indispensable que cada equip es
porti el joc de boles.

LLUITA A LA CORDA. — Hi haurà tres categories: infantil, femenina
i sènior. Els equips seran de cinc persones i s'eliminaran
entre ells.
 

NOTES:
— A les nou del matí hi haurà una Celebració de l'Eucaristia

per a tots aquells que vulguin assistir-hi.

— Es recorda la prohibició rigorosa de fer foc.

— Silenci rigorós a partir de mitja hora després de finalitzar
el foc de camp.

— El Centre facilitarà bosses d'escombraries per tal que tothom
pugui recollir les pròpies deixalles per endur-se-les o llen-
çar-les allà on s'indiqui a la tenda d'informació. És obligació
de tot excursionista responsabilitzar-se de la neteja de la

 
 

muntanya.
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