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CONVIT

De nou ens complau convidar-vos a la DIADA DE

GERMANOR, que enguany celebrarem el proper 4 de juny

en la seva 64a edicióals voltants de Can Robert.

Aquesta trobada, ha esdevingut tradicional i és esperada

amb il-lusió per part de molts dels nostres consocis tot i

haver sofert variacions en el seu programa d'activitats alllarg

d'aquests anys, però aquests canvis no haurien de diluir

l'esperit d'aquesta diada, que és el de la relació entre els

socis amics i simpatitzants, i on és fàcil veure dues o tres

generacions de persones que per un o altre motiu tenen una

relació amb el Centre.

Participeu doncs, en aquesta trobada anual, de ben segur

que en sortireu contents.

Us hi esperem.



PROGRAMA

e MATÍ

- A les 8,30 h.:

- A les 9 h.:

- A les 10 h.:

 e TARDA

- A les 4,30 h.:

CURSA PEDESTRE,

als voltans de Can Robert.

XOCOLATADA PER A TOTHOM.

Començarem amb les diferents activitats:

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA.

CURSES DE SACS.

GRAN JOC PER A TOTHOM.

TRENCAMENT D'OLLES.

LLUIA A LA CORDA.

GRAN FESTA AMB MIRI.

BALLADA DE SARDANES,

a càrrec de la Cobla Principal de Terrassa.

LLIURAMENT DE PREMIS DELS JOCS.

I CONCURSOS.

COMIAT DE LA DIADA D'ENGUANY.



 

BASES DE PARTICIPACIÓ

 

CURSA PEDESTRE: Les inscripcions es faran mitja hora abans de començarla
cursa. S'establiran les categories, masculina i femenina per edats, depenent del
nombre de participants.

GRAN JOC: Hi haurà categories: fins a 16 anys i més de 16 anys. La participació
serà per parelles, que poden ser mixtes.

CONCURSINFANTIL DE PINTURA RÀPIDA: Hi haurà tres categories: de 4 a
/ anys, de 8 a 10 anys i d'11 a 14 anys. El Centre facilitarà les cartolines, però
s'aconsella als qui hi vulguin participar que es portin els seus colors.

LLUITA A LA CORDA: Hi haurà 6 categories: de 7 a 10 anys, d'11 a 15 anysi
de més de 16 anys, tant masculí com femení.

CURSA DE SACS:Hi haurà 5 categories: de 4 a 6 anys, de 7 a 10 anys, d'11 a
14, de 15 a 20 anys i de més de 20 anys. Fins als 20 anys les curses seran mixtes.
 

RECOMANACIONS:

e Es recorda la prohibició rigorosa de fer foc.

e El Centre facilitarà bosses d'escombraries per recollir les deixalles i endur-te-les. Tots

plegats hem de responsabilitzar-nos de la neteja de la muntanya.

e Hi haurà servei de begudes.
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