
Maria Aurèlia Capmany
1918-1991

La Maria Aurèlia Capmany va néixer l’any 1918, ara fa 

cent anys. Va estudiar al’Institut Escola, centre de 

renovació pedagògica creat per la Generalitat de 

Catalunya Republicana, que va obrir les portes 

l’any 1932. Aquesta escola pública defensava 

l’ús del català en unes aules que admetien 

estudiants dels dos sexes i que es proposava 

desvetllar en l’alumnat la curiositat per tota 

mena de qüestions d’ordre cultural, polític i 

social relacionades amb la vida humana, no 

pas usant els vetustos llibres de text, sinó 

amb el contacte directe amb els professors 

i amb un aprenentatge actiu mitjançant la 

pròpia descoberta en biblioteques, museus  

i sortides culturals.

Aquesta responsabilitat de bastir una 

identitat pròpia va ser present en la 

vida i l’obra de la M. Aurèlia i, sobretot, 

en la seva tasca pedagògica, ja que 

sempre va inculcar als seus alumnes 

que homes i dones han d’anar de 

bracet per construir, partint de la 

identitat individual, la identitat 

col·lectiva. Com a dona i catalana 

va defensar sempre les llibertats 

cíviques i polítiques i, fidel a les 

seves conviccions, es va anar 

forjant una identitat pròpia i es 

va rebel·lar contra una Espanya 

que condemnava la dona només 

al paper de mare i esposa. Va 

maldar per trencar motlles i convertir 

el desig de canvi en una realitat. 

Que la Flama del Canigó i la ferma 

convicció en les nostres creences 

ens esperonin a fer front amb el 

civisme propi dels qui 

som catalans als mals 

temps que ens assetgen.

Anna Piella i Cros

Ajuntament de
PRATS DE MOLLÓ

Actes Flama del Canigó 
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Dissabte 23 de juny de 2018 
 
A 2/4 de 2, dinar popular. Per a reserves del dinar cal omplir el 
formulari que hi ha al web de tradicat.cat

Menú: arròs, pollastre, gelat, pa, beguda (aigua, vi i gasosa),  
cafè i gotes. Preu: 15€

Menú infantil. Preu: 10€

Hi haurà instal·lat un tendal per a totes les activitats.

A 3/4 de 3, Ball del Contrapàs de Prats de Molló i ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

A 3/4 de 4, rebuda de la Flama del Canigó i, seguidament 
encesa del peveter-escultura Flama d’arrels, parlaments oficials, 
repartiment de la Flama a totes les entitats i pobles que vinguin 
a buscar-la per tal que l’escampin arreu de les nostres contrades 
i, finalment, comiat amb la interpretació dels himnes dels Països 
Catalans.

Des de les 7 del matí hi haurà la Flama de l’equip d’Igualada per si algunes 
rutes han de marxar abans de les 5 de la tarda. La Flama de l’acte del coll 
d’Ares és portada pels nord-catalans. 

Ho organitzen:

Hi col·laboren:

Tots els ajuntaments que reben la Flama del Canigó.



   

Ruta de Vic  679 62 51 21
Camprodon, a la plaça de la Vila, a 2/4 de 6
Sant Joan de les Abadesses, al monestir, a 1/4 de 7
Ripoll, al monestir, a les 7
Campdevànol, a 2/4 de 8
Orís, a 2/4 de 9
Vinyoles, a 3/4 de 9
Sant Hipòlit de Voltregà, a 1/4 de 10
La Gleva, a 3/4 de 10
Ogassa, a les 10
Gurb, a 2/4 d’11
Vic, a la plaça Major, a 2/4 d’11

Ruta d’Osona Sud 638 89 54 61
Primera branca
Vic, als Habitatges Montseny, a les 7
Malla, (horari pendent)*
Muntanyola, a 2/4 de 8
Centelles, a 2/4 de 8
Sant Miquel de Balenyà, a les 8
Seva, a 2/4 de 9
Santa Eulàlia de Riuprimer, a les 9
Tona, a les 9
Sant Martí de Centelles, a 2/4 de 10
Aiguafreda, a les 10 
Balenyà, a 2/4 d’11
Segona branca
Taradell, a les 8
Santa Eugènia de Berga, a 2/4 de 9
Espinelves, a les 9
Viladrau, a les 9
Vilalleons, a les 9
Sant Julià de Vilatorta, a 2/4 de 10
Folgueroles, a les 10
Calldetenes, a 2/4 d’11

Ruta del Vallès Oriental 667 22 95 41
A les 7 de la tarda davant el Centre Excursionista Garriguenc,
punt de distribució de la Flama pel Vallès Oriental
La Garriga, a 2/4 de 9
Santa Maria de Palautordera, a les 9

Ruta de la Pobla de Lillet
La Pobla de Lillet, a les 10

Ruta del Lluçanès 661 23 76 39
Hostal del Vilar, a les 5. Punt de repartiment Lluçanès nord
Sant Boi de Lluçanès ✱
Alpens ✱
Perafita, a 2/4 de 6
Olost, a les 6
La Torre d’Oristà, a 3/4 de 7
Oristà, a 1/4 de 8
Sant Feliu Sasserra, a 3/4 de 8
Prats de Lluçanès, a la plaça Nova, a 2/4 de 9

Ruta de Manlleu 649 47 20 66 / 609 85 15 53
Molló, a 1/4 de 6
Sant Pau de Segúries, a 3/4 i 5 de 6
Montesquiu, a 3/4 menys 5 de 7
Manlleu, a 2/4 de 8
Sant Quirze de Besora, a les 7
Santa Maria de Besora, a 2/4 de 8
Vidrà, a 2/4 de 9
Borgonyà, a 2/4 menys 5 de 8
Vila-seca, a 3/4 de 8
Sant Vicenç de Torelló, a les 8 i 5
Sant Pere de Torelló, a 2/4 de 9
Torelló, a 1/4 de 10
Roda de Ter, 2/4 de 10

Ruta del Ripollès 608 19 26 00
Ruta de l’Alt Ter
Llanars ✱
Vilallonga de Ter ✱
Setcases ✱
Vallfogona de Ripollès ✱
Ruta del Freser
Les Llosses ✱
Gombrèn ✱
Pardines ✱
Queralbs ✱
Campelles ✱
Planoles/Toses ✱
Ribes de Freser, a les 7

Ruta del Moianès 622 35 78 70
Moià, a les 7
Castellterçol, a les 8
Collsuspina, a les 8
Calders, a 2/4 de 9 
Castellcir, a les 9
Oló, a les 9
L’Estany, a 2/4 de 10
Granera, a les 10
Monistrol de Calders, a les 10
Sant Quirze de Safaja, a 2/4 de 12

 Ruta del Cabrerès 617 47 03 22
Rupit, a 2/4 de 8
Cantonigròs, a 2/4 de 10
L’Esquirol, a 3/4 de 10
Tavertet, a 2/4 de 10

Ruta de l’Alt Vallespir-Alt Empordà
Costoja ✱
Maçanet de Cabrenys ✱
La Vajol 
Biure d’Empordà ✱
Boadella d’Empordà ✱
Els Banys de la Presta ✱
Sant Llorenç de Cerdans ✱
Serrallonga ✱
Cortsaví ✱
Prats de Molló ✱
Arles de Tec ✱

La Flama del Canigó
Símbol d’unió dels Països Catalans

Ahir, fidelitat a les arrels
Avui, resistència viva
Demà, desig de país

Fa més de 50 anys que arreu dels Països 
Catalans encenem els focs de Sant Joan amb la 
Flama del Canigó, duta pels catalans del nord.

La Flama és la llum que no s’apagarà mentre 
quedi un sol repte de país que no s’hagi assolit.

La Flama és el culte a la muntanya, a la natura, a 
l’espiritualitat, a les relacions entre les persones, 
a la llengua, a la literatura, a la tradició.

La força de la Flama és la fidelitat a les arrels.

La força de la Flama és la resistència d’un poble 
tossut.

La força de la Flama és el desig d’un país que 
creu en el seu futur.

El dia 23 de juny, la Flama del Canigó avança per 
tot el país, forta, decidida, plena de lluita i de 
pensament. La resta de l’any el seu projecte ha 
d’estar present entre tots nosaltres.

Més que mai ja s’albira l’horitzó. Grans, petits, 
entitats i institucions, pas ferm cap a la 
llibertat.

✱ Consultar els webs dels ajuntaments 

Per a més informació:  www.tradicat.cat 
info@tradicat.cat 
tel.  679 625 121 

638 895 461

Horaris Flama
del Canigó 2018
(de les rutes que parteixen del coll d’Ares)


