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Al punt de començar un nou estiu, la millor època per a

les excursions i projectes muntanyencs, celebrarem novament

aquesta 65a edició de la DIADA DE GERMANOR del Centre,

amb il.lusió renovada de trobar-nos-hi tots plegats, petits i

grans, participant en jocs, concursos i balls, actes que han

esdevingut tradicionals i que omplen gratament aquest dia de

lleure i esplai.

Iniciar i compartir noves o velles amistats, agermanant

voluntats o projectes, tot en festa compartida pels voltants de

la vella esplanada de Can Robert, és aquest el motiu pel qual us

convidem com cada any a la nostra DIADA DE GERMANOR.

Que la convivència d'aquesta trobada us sigui ben

gratificant i que tots en guardem un bell record.

Us hi esperem a totslil



- A les 9 h.:

- A les 10 h.:

e TARDA

 

o A les 8,30 h.:

- A les 4,30 h.:

 

i PROGRAMA

e MATÍ

CURSA PEDESTRE,

als voltans de Can Robert.

XOCOLATADA PER A TOTHOM.

Començarem ambles diferents activitats:

CONCURS DE PETANCA.

CONCURS INFANTIL DE PINTURA RÀPIDA.

CURSES DE SACS.

GRAN JOC PER A TOTHOM.

TRENCAMENT D'OLLES.

LLUITA 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 començar la
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.

CONCURS INFANTIL 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 anys i
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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