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Altra vegada la Diada de Germanor ha de servir per a
retrobar-nos, fent una pausa en les múltiples activitats so-

. cials, culturals i muntanyenques, per tal de poder gaudir de
l'amistat i companyia que els excursionistes sempre sentim.
Procureu passar unes hores d'esbarjo amb tots aquells ac-
tes i jocs organitzats per als petits i grans.

Conjuntament amb els vostres amics i simpatitzants, feu
una anella que clogui l'esperit de germanor que a tots ens

ha d'unir.

Us hi esperem

 



Programa:
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DISSABTE, DIA 2:
a partir de les quatre de la tarda: 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 3:
A les vuit del matí: CURSA PEDESTRE: Casa Nova - Font

A les nou del matí:
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 RAPIDA
CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES

CURSA DE SACS
CONCURS DE PETANÇCA .

ATORGAMENT DEL PREMI A LA TENDA MES BEN PARADA
(dues modalitats: tenda de camping i tenda de muntanya)

TRENCAMENT D'OLLES
LLUITA A LA CORDA

À partir de les cinc de la tarda: /
BALLADA DE SARDANES. La Cobla CIUTAT DE TERRASSA interpre-
tarà: /

Malgretences 8 la platà, ciirs icones ai dte tatreixettit i es .R. Rossell
Record de Calella.....................................0ee..ueee V. Bou
Mareta Meva...................ou.oueaeeiiuiieii airesA. Carcellé
EE PEL a aeo dE l'A trams ae en qua a ad adaaJ. Saderra
Rondalles i cançons.....................oeu.eu.uueea J. Vicenç 4Xaxux
En Peret (amRel. es elaen ere da amena derramelieas lalaceió J.M. Baiges



 

 

Bases dels concursos

CONCURS D'ESPONTANIS:Caldrà comunicaral responsable del foc de camp la partici-

pació en el concurs. tot indicant-li el caire de l'actuació i la seva durada.

CURSA PEDESTRE: Les inscripcionses faran dissabte o diumenge. mitja hora abans de

començar la cursa.

Hi haurà dues categories: masculina i femenina.

GRAN JOC:La participació ha de ser per parelles mixtes. Hi haurà dues categories: de 13a

16 anys i més de 16 anys.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA: Hi hauràtres categories: de 4 a 7 anys.

de 8 a 10 anysi d'11 a 14. El Centre facilitarà les cartolines. però s'aconsella als qui hi vul:

quin participar que es portin els propis estris de pintura.

CONCURS DE RAMS I FLORS BOSCANES:Els rams s'hauran de fer amb flors collides

als voltants de la CASA NOVAel mateix diumenge. Es presentaran de 12a la la tenda d'in-

formació.

CONCURS DE PETANCA:La participació serà per parelles que s'eliminaran entre ells. Es

indispensable que cada equip es porti el joc de boles.

LLUITA A LA CORDA: Hi haurà cinc categories: masculina: de 7 a 10anys. dllaà ls

anys, i de més de 16 anys. Femenina: infantil fins a 15 anys. i senior de més de 15 anys.

 

NOTES:

—A dos quarts de deu del matí hi haurà una Celebració de l'Eucaristia per a tots

aquells que vuiguin assistir-hi.

—Es recorda la prohibició rigorosa de fer foc.

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

— El Centre facilitarà bosses d'escombraries pertal que tothom puguirecollir les prò-

pies deixalles per endurse-les o llençar-les allà on s'indiqui a la tenda d'informació.

Es obligació de tot excursionista responsabilitzar-se de la neteja de la muntanya.

—Cotxes de línia (sortida Plaça Progrés)

Terrassa-Rellinars, dissabte 4 de la tarda (especial CET)

diumenge 8 del matí

Rellinars-Terrassa. diumenge a la 1 del migdia. 7 de la tarda
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