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CONVIT

Us convoquem a una nova edició de les ja tradicionals DIADA DE GERMANOR i

MARXA POPULAR que engunay celebrarem conjuntament.

En aquesta ocasió el camp de joc escollit comprèn un sector ubicat en territori

que administrativament correspon a la comarca del Vallès Occidental. Encara que

breument,l'itinerari transcorre a cavall de l'esmentada comarca, i d'una part de la del

Bages meridional. El bonic poble de Rellinars serà testimoni de la nostra DIADA DE

GERMANORi del principi i fi de la caminada.

Avui dia, les tendències predominants en el lleure, solen decantar-se cap a la

competició, cap a l'aventura agressiva i programada. Sembla que aquesta inclinació

de la societat de mentalitat urbana, també es vol propagar entre la gent que cerca

des de les fonts de l'excursionisme, entre altres valors, el de la doctrina de l'evasió a

través de l'oci tranquil i serè.

Consti que evadir-se, en el nostre cas, no significa renunciar ni despreciar, sinó

pretendre la consecució de les noves formes que ensfacin sentir més intensamentel

plaer de viure.

Cal reaccionar davantles desviacions que ens aclaparen i seria desitjable, per sobre

de tot, que aquesta trobada signifiqués la pontenciació del cercle d'amistat del

nostre col-lectiu. S'imposa la reflexió si realment estem interessats en mantenir

l'autèntic esperit de moviment excursionista fonamental en: la fe, la llibertat,

l'amistat, el respecte i la pau, compendi de valors perdurables.

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA



 

XIV MARXA POPULAR

SORTIDA

Diumenge dia 4 d'octubre entre les 8 i les 9 del matí, de l'antic camp de futbol

(estarà degudament senyalitzat).

ITINERARI

Camp antic de futbol, frontó, pont de la riera, Les Ferreres, riera de Casajoana, Cal

Manel, coll i masia de Can Ginebral (ESMORZAR), Can Serra, Sant Jaume de

Vallhonesta, camí Ral, coll de La Cansalada, Casajoana, El Gibert, font del Ginjoler i

fonts de Rellinars i camp antic de futbol (ARRIBADA).

Recorregut aproximat: 17 Rm.

PREMIS

e Trofeu a la REGULARITAT (femení).

e Trofeu a la REGULARITAT (masculí).

e Trofeu al participant de més EDAT (femení).

e Trofeu al participant de més EDAT (masculí).

e Trofeu al participant més JOVE (femení).

e Trofeu al participant més JOVE (masculí).

e Trofeu a L'ENTITAT amb més participants.

e RECORD COMMEMORATIU a tots els participants que finalitzint la marxa.



 

PROGRAMA DE LA LXVII DIADA DE GERMANOR

TERRASSA

e Divendres, dia 2 d'octubre a les 10 del vespre al Saló d'actes.

- - Sessió de jazz a càrrec de NEVV ORLEANS SEXTET.

Josep M. Farràs em area Trompeta

Joan Massats......... Trombó

David Parras ......... Tuba

Pau Casares. ......... Clarinet i saxo

Francesc Capella ....... Piano

Adrià Font .......... Bateria

e Dissabte, dia 3 d'octubre a les 9 del vespre al Saló d'actes.

- "El diamant dels Alps" i "La paret de l'incert destí"

- Àudiovisual de muntanya a càrrec de:

Xavi Clavell, Carles Giralt, Jaume Magri i Ricart Parés

Nota: En finalitzar cada un d'aquests actes hi haurà coca i moscatell per als assistents.

RELLINARS

e Diumenge, dia 4 d'octubre.

- De 8 a 9 del matí sortida dels participants de la XIV MARXA POPULAR.

- De 12 a 2 del migdia JOCS PER A INFANTS.

- A les 12 del migdia audició de sardanes a càrrec de LA COBLA JUVENIL D'IGUALADA.

- A les 2 DINAR POPULAR (mongetes amb botifarra, pa, vi i fruita).

- A les 5 de la tarda concert de música tradicional i ballable a càrrec del grup

musical LA CARRAU.

- A les 7 de la tarda Comiat de ia diada amb el CANT DELS ADÉUS.
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