Ramon Torra i Orra va néixer a Sau (Osona) el 22 d’agost de 1937, però des de
molt jove resideix a Manlleu. Ha esdevingut un precursor i un organitzador del
moviment dels Focs de Sant Joan i de la Flama del Canigó als Països Catalans
des dels anys 60. Amb la seva implicació va segellar la primera ruta de la Flama
el 1966 des de Coll d’Ares fins al Ripollès i Osona. Una gesta prolífica iniciada
per ell i els altres primers portadors que mereix tot el nostre reconeixement per
la dificultat d’aquells primers anys, certament molt complicats a nivell polític.

Enceneu
les fogueres
de Sant Joan
amb la
Flama del Canigó

Una tasca, la d’en Ramon, que es distingeix amb una contribució d’alt nivell
en pro de les llibertats del nostre país,com la de la lluita per la defensa de la
llengua i la cultura catalanes. En aquest sentit, cal remarcar la participació i
col·laboració activa durant els anys 60-70 en la consolidació d’Òmnium Cultural,
en la introducció del català a l’escola, en la difusió del teatre infantil i de la
revista Cavall Fort, en la fundació del diari Avui, en la difusió de la nova cançó
catalana dels Setze Jutges amb Raimon, i en l’homenatge a Pompeu Fabra. Tot
això, amb una potent empenta, un forta determinació i un coratge exemplar,
des del començament fins que va arribar a plasmar la seva aportació a la Gran
Enciclopèdia Catalana.

TRADICAT

Des de llavors fins a l’època actual ha promogut amb força i entusiasme aquest
esdeveniment. En aquesta línia, cal destacar que ha estat membre actiu de les
entitats Tradicat i Tradifoc des de la seva fundació.

Ramon, des de Tradicat volem expressar-te tota l’admiració i tota la gratitud per
la teva obra i el teu mestratge. Enhorabona i per molts anys!
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