
 



 

 

CONVIT:
 S

Fidels a la cita, novament ja som aquí.
Com les orenetes a la primavera que acaben d'arribar.
La nostra diada tornem a retrobar.
Fem festes al capvespre a la nit i al matí, mentre
esperem a migdia per compartir el dinar.
Els jocs ens uneixen amb una mateixa fi,
i la gresca i l'alegria contagiem al més rabí.
Olors de muntanya de la primavera esclatant
que com mantell ens envolta mentre anem jugant.
Cants, Jocs...

Junts tots els amics, familiars i socis que hi haurem/
volgut participar,

clourem la diada amb l'airosa sardana.
Voleu dir que amb tanta meravella hi pot haver algú
a qui no agradarà2 ——

NO HI FALTEUII

 
 



 

PROGRAMA:
 

dE

 

DISSABTE, DIA 6 DE JUNY
a partir de les quatre de la tarda: ARRIBADA DELS ACAMPADORS

A les deu deia nit:
GRAN CREMATi concurs d'espontanis ambla col.laboració de l'animador
MIRI

A la una de la nit:

SILENCI

DIUMENGE, DIA 7 DE JUNY
A les vuit del matí. CURSA PEDESTRE als voltants de Can Robert

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 RÀPIDA
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 les cinc de la tarda:
BALLADA DE SARDANES. La Cobla PRINCIPAL DE TERRASSA
Interpretarà:
EEGEaErareladots SRaae est J. Saderra
EL PER OQUIRELL.ioeasesie smart sesamenanessMi deis J. Sànchez Martí
SOTA EL MAS VENUOS2... atmoresesoadetes edeemte eo en eemeeeat puces Bonaterra
CANDIDA ROSA...................u4044uueieieiaiaiaiiaiaPau Sicart
ARretatJoan Padré

CENTENARIA LA BARRETINA........................:errant amiMas Ros

 

 



BASES DELS CONCURSOS

CONCURS D'ESPONTANIS: Caldrà comunicar al 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:La participació ha de ser per parelles mixtes. Hi haurà dues categories: de 13 a
16 anys i més de 16 anys.

CONCURSINFANTIL 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 amb flors collides
als voltants de CAN ROBERTel 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 entreells. Es
indispensable que cada equip es porti el joc de boles.

LLUITA A LA CORDA: Hi haurà cinc categories: masculina: de 7 a 10 anys, d'Il a 15
anys i de més de i6 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, d'11 a 14, de
15 a 20 i de més de 20 anys.Fins als 20 anys les curses seran mixtes.

CONCURS DE TENDES:Eljurat tindrà molt en comptela neteja de l'interior de la tendai
el seu entorn.

 

NOTES:

— Es recorda la prohibició rigorosa defer foc.
— Silencirigorós a partir de mitja hora després de finalitzar el foc de camp.
— El Centrefacilitarà bosses d'escombraries per tal que tothom puguirecollir 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.

 

 

 

   

 

— Hi haurà servei de bar a la Tasca Morgan.
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