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Convit:
 

  

AN

La Diada de Germanor que cada any organitza el Centre
Excursionista de Terrassa en un paratge del nostre entorn
ha anat adquirint, a través de tants anys de perseverant ce-
lebració, la categoria de tradició terrassenca i ocupa ja un
lloc en el seu calendari d'actes tradicionals, i és valorada
arreu com una festa integradora i entranyable.

Enguany, el Centre Excursionista de Terrassa, comme-
mora el 75: aniversari de la seva fundació. Per aquest mo-
tiu voldríem que la nostra Diada de Germanor tingués
un relleu extraordinari.

La comissió organitzadora que ha treballat amb molt
d'entusiasme per preparar el programa que ha de configu-
rar la Diada de Germanor d'aquest 75: aniversari ens el
presenta avui amb una gran il.lusió.

Voldríem que tant la bellesa del lloc com el relleu dels ac-
tes programats servissin de marc adient per una trobada de
tots els socis, amics i amants de la muntanyai la natura.

Sou cridats a venir-hi. Us esperem.  



 
 

Programa:
 

A

DISSABTE, DIA 8
a partir de les quatre de la tarda: ARRIBADA DELS ACAMPADORS

A les deu de la nit:
GRAN FOC DE CAMPi concurs d'espontanis amb la col.laboració de l'ani-
mador MIRI

A la una de la nit:
SILENCI

DIUMENGE, DIA 9
A les vuit del matí: CURSA PEDESTRE: Casa Nova, Les Boades, Castell

de Bocs, les Boades, Casa Nova.

A les nou del matí:
XOCOLATADA PER A TOTHOM
A continuació i fins a migdia:

GRAN FOC, 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 PETANCA /

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

TRENCAMENT D'OLLES
LLUITA A LA CORDA

A partir de la cinc de la tarda:
BALLADA DE SARDANES. La Cobla SABADELL interpretarà:

Saltant les roques... ............eeeees ie imenerss ies eeeers Josep M" Vila
eleclonReide armat ir tenis i etat Sagrera
La Posta de Santlsicres le Lama tea eerntr aci Ros Marbà
Sardana de la Nenaces ei a timó a a dama te dent dra E dats Capell
Les Roquetes... ie men la emana eo maeee a dem aaen ia las Mas Ros
Sota el Mas Ventós.........................0uvuuuvaa iaiaBonaterra

I, com a cloenda, actuació dels

MINYONS DE TERRASSA 



 

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 inscripcions es faran dissabte o diumenge, mitja hora abans de
començar la cursa.
Hi haurà dues categories: masculina i femenina.

GRAN JOC:Laparticipació hade ser per parelles mixtes. Hi haurà dues categories: de 13 a
16 anys i més de 16 anys.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA: Hi haurà tres categories: de 4 a 7 anys,
de 8 a 10 anysi d'11 a 14. El Centrefacilitarà les cartolines, però s'aconsella als qui hi vul-
guin participar que es portin els propis estris de pintura.

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

als voltants de la CASA NOVAel mateix diumenge. Es presentaran de 12 a 1 a 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 7a 10 anys, d'11 a 15
anys i de més de 16 anys. Femenina: infantil fins a 15 anys i senior de més de 15 anys.

CURSA DE SACS: Hi haurà cinc categories, de 4 a 6 anys, de 7 a 10 anys,de 11 a 14, de
15 a 20 i de més de 20 anys. Fins als 20 anys les curses seran mixtes.

CONCURS DE TENDES:El jurat tindrà molt en compte la neteja de l'interior de la tenda i
el seu entorn.

 

NOTES:

— 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 dei-

xalles per endurse-les o deixar-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 del Progrés)
Terrassa-Rellinars, dissabte 4 de la tarda (especial CET)

diumenge 8 del matí
Rellinars-Terrassa, diumenge a les 2 del migdia i a les 7 del vespre.
A més, a les 7 del vespre, hi haurà un cotxe (especial CET) que portarà els acampadors a
Terrassa.
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