COMUNICAT DE PREMSA TRADICAT:
Andreu Coll, agafa el relleu a Joan Serra al capdavant de Tradicat, entitat
responsable de la distribució de la Flama del Canigó.

Andreu Coll i Antich
El proper diumenge 24 de febrer, tindrà lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona, Països Catalans),
l’assemblea general de l'associació Tradicat, entitat que principalment
treballa sobre el projecte de la Flama del Canigó a les comarques d'Osona,
Ripollès i Moianès. Joan Serra que era el president des del gener del 2017,
deixa la presidència per motius de salut i ja havia anunciat que com a molt hi
seria durant 2 anys. Però la deixa en un moment dolç per a l’entitat, que ha
sabut reconfigurar-se després de 14 anys de presidència de Josep Costa, que
va deixar el càrrec després que Tradicat liderés la commemoració dels 50 anys
de l'arribada de la Flama del Canigó al Principat.
Els membres de l'entitat només podran escollir la candidatura d’Andreu Coll,
un dels cofundadors de l’entitat, ja que no s’ha presentat cap més candidat, i
hi ha consens garantit. Andreu Coll ha agraït a Joan Serra, veterà membre
també cofundador de l'entitat, la seva dedicació durant aquest període de
presidència i al llarg de molts anys.
L’equip de treball del vigatà Andreu Coll, persona molt vinculada a la cultura
popular, la música tradicional, el pessebrisme, la festa dels reis, i molt

coneguda a la comarca d’Osona, serà una nova Junta Directiva continuista
amb Josep Moncau, de Seva i Lluís Soler, de Manlleu, com a vicepresidents,
Miquel Currubí, de Vic, tresorer i Josep Musachs, de Les Masies de Voltregà
com a secretari, a més d'un bon nombre de vocals i col·laboradors.

El

manlleuenc Ramon Torra continua com a president d’Honor de l’entitat. A
l’assemblea també hi assistiran els històrics membres de Tradicions i Costums
(Òmnium Cultural) Toni Ayala i Llum Ferrero.
Per Coll, els reptes són, consolidar l’adequació de la nova seu de l’entitat al
portalet de Vic, conjuntament amb l’Ajuntament de la capital osonenca,
sumar a les dones perquè també s'impliquin amb l’entitat, potenciar la
foguera de Nadal de Vic i altres activitats de promoció de la cultura popular i
tradicional més enllà de la Flama del Canigó i els Focs de Sant Joan, continuar
la vinculació amb el Simposi de focs a la Mediterrània que va iniciar l’entitat i
que volta arreu dels Països Catalans anualment, etc. I com sempre, ja ha
començat la preparació per l'edició de la Flama del 2019, que fan possible els
membres i col·laboradors de Tradicat al capdavant de diferents equips de foc.
Un altre dels reptes de l'entitat és fer associats i poder mantenir alt el llistó
pel què fa als projectes, així com donar continuïtat a tot allò positiu que es va
engegar amb els 50 anys.
Tradicat és una associació cultural sense afany de lucre que té com a objectiu
el foment de les tradicions i la cultura popular de la nostra terra.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
- Potenciar, preservar i divulgar la Diada de Sant Joan.
- Promoure i organitzar l'Arribada de la Flama del Canigó i l'encesa dels Focs
de Sant Joan als Països Catalans.
- Complementar i integrar a la Festa de Sant Joan, altres elements de la
nostra cultura popular i tradicional.
- Obrir-nos a altres activitats de la nostra cultura tradicional i popular,
potenciant altres festes i esdeveniments del costumari català.

- Apropar la cultura tradicional i popular catalana als infants, adolescents i
joves.
L'àmbit d'actuació de la nostra associació és en les comarques d'Osona, el
Ripollès i el Moianès, podent-se estendre a la resta de Catalunya i dels Països
Catalans.
Poden formar part de l'associació les persones físiques i jurídiques que, de
manera lliure i voluntària desitgin adquirir la condició de soci o sòcia de
Tradicat, i sempre que la Junta Directiva ho aprovi.

