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De nou la Diada de Germanor com a pretext per

proposar-nosplegats el retrobament entre tots els associats de

l'entitat i compartir junts un dia de festa en mig del marc

natural tan familiar per a nosaltres de Sant Llorenç del Munt.

El lleure i el joc han d'acompanyar la bonhomia i l'intercanvi

generacional en aquesta festa de GERMANOR, en la que tant

ens plauria veure la participació de tothom, petits i grans,

escaladors, caminadors, esquiadors, naturalistes,... tots els que

formen en definitiva aquesta gran família que és el Centre

Excursionista de Terrassa.

Ben il-lusionats, us hi esperem totslll

 



 

 

e MATÍ

- A les 8 h.:

- A les 8.30 h.:

- A les 9 h.:

- A les 10 h.:

e TARDA

- A les 4,30 h.:

Excursió a la Mola, Santa Agnès, Cova del Drac, etc...

: Passejada en bicis BTT pels voltants de Can Robert

(Es recomana portar casc, recanvis i aigua).

Xocolatada per a tothom.

Començarem ambles diferents activitats:

CONCURSDE PETANCA.

CONCURSINFANTIL DE PINTURA RÀPIDA.

CURSES DE SACS.

GRAN JOC PER A TOTHOM.

TRENCAMENT D'OLLES.

LLUITA A LA CORDA.

BALLADA DE SARDANES,

a càrrec de la Cobla Principal de Terrassa.

LLIURAMENT DE PREMIS DELS JOCS

i CONCURSOS.

COMIAT DE LA DIADA D'ENGUANY.

LA GRAN PISTA AMERICANA TERRASSENCA

A càrrec de la Secció Infantil, que muntarà una sèrie de proves a l'estil

d'una pista americana per a joves intrèpids i valents (i no tan jovesl).

 



 

BASES DE PARTICIPACIÓ

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
7 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 / 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'1la
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-se-les. Tots

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

e Hi haurà servei de begudes.  
 

Amb la col-laboració de:

Es ONAIESA
Persones. Servei. Qualitat


