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Ruta de Vic 679 625 121
Camprodon, a la Plaça de la Vila, 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 638 895 461
Primera branca
Vic, als Habitatges Montseny, a 2/4 de 7
Centelles, a 1/4 de 8
Muntanyola, a 2/4 de 8  
Sant Miquel de Balenyà, a les 3/4 de 8
Seva, a 1/4 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 7
Santa Eugènia de Berga, a 3/4 menys 5 de 8
Espinelves, a les 9
Viladrau, a les 9
Vilalleons, a 1/4 i 5 de 9
Sant Julià de Vilatorta, a 3/4 de 9
Folgueroles, a 1/4 de 10
Calldetenes, a les 10

Ruta del Vallès Oriental 667 229 541
A les 7 de la tarda davant el Centre Excursionista Garriguenc,
punt de distribució de la Flama pel Vallès Oriental
L’Ametlla del Vallès, a les 7
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 661 237 639
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 649 472 066 / 609 851 553
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 9

Ruta del Ripollès 608 192 600
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 622 357 870
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 617 470 322
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

Horaris	Flama
del	Canigó	2021
(de les rutes que parteixen del Coll d’Ares)



DANIELA	GRAU	I	HUMBERT

Professora de secundària, filla d’un independentista nord-català pre-
cursor, Gilbert Grau i Salvat, va rebre un gran impacte durant la seva 
adolescència de les accions dutes a terme pel pare i amics compatri-
otes, també independentistes i alhora federalistes europeus, que mal-
daven per generar una conscienciació nacional als Països Catalans i 
promoure llur reunificació.

La Daniela era present, el 1965 en la memorable recepció a 
Vic dels germans nord-catalans organitzada per Martí Cas-

sany (president de la Unió Excursionista de Vic). A partir 
del 1962 ens trobàvem una colla d’osonencs i germans 

de l’altra banda a l’agost al Canigó (Romeria dels 
Cims) per encendre una Flama portada pel vallespi-
renc Francesc Pujade.

Daniela fou part de la comitiva -dels rossellone-
sos Gilbert Grau, Josep Deloncle i Esteve Albert 
resident a Andorra- que portaren al Coll d’Ares la 
Flama del Canigó. El Cercle dels Joves de Per-
pinyà, creat per en Joan Iglesis, encenia d’uns 
anys ençà els focs de Sant Joan a totes les co-
marques nord-catalanes. El 1966 amb la Flama 
i una sardana esborraren simbòlicament la rat-
lla fronterera.

A la primavera del 1967 en una trobada a 
Camprodon d’excursionistes ripollesos i oso-

nencs amb catalans del Nord es compromete-
ren a transmetre la Flama d’un poble a l’altre. 
Gràcies també a la implicació d’entitats com el 
TIC (Tradicions i Costums - Òmnium) s’obriren 

cada any noves Rutes de la Flama cap a 
altres comarques. Des de la Catalunya del 
Nord, Grau i Deloncle lliuraren sempre la 
Flama amb un contundent missatge.

Daniela Grau, va portar durant anys la 
Flama del Canigó a la llibreria Les Vol-
tes a Girona per tal que fos repartida. 
El 1988 també al País Valencià amb 

els pares. Des d’alguns decennis amb 
la seva colla d’Ambaixadors del Nord la 

porten passant pel Coll d’Ares on hi enlla-
cen nombroses rutes cap a d’altres punts 

allunyats, per després continuar els itinera-
ris del Ripollès i Osona. Va promoure la Fla-
ma al si de l’ANC com també de la Confede-

ració d’Entitats Sobiranistes. Cal que per-
duri com a símbol d’unió i unitat dels 

Països Catalans, a fi que tots 
junts puguem celebrar Sant 
Joan com a Festa nacional!

Ramon Torra
TRADICAT

Actes	de	la	Flama	del	Canigó
al	coll	d’Ares
Dimecres 23 de juny de 2021

A les 10, Ball de Gegants.

A les 11, Concert de música tradicional.

A 2/4 de 1, Concert amb Joan Usart.

A les 3, Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.

A 3/4 de 4, rebuda de la Flama del Canigó, que serà portada 
pels nord-catalans. 

Seguidament encesa del peveter-escultura Flama d’Arrels, 
parlaments oficials, repartiment de la Flama a totes les 
entitats i pobles que vinguin a buscarla per tal que l’escampin 
arreu de les nostres contrades i, finalment, comiat amb la 
interpretació dels himnes dels Països Catalans.

Enguany no hi ha dinar organitzat, cadascú se’l pot portar. Es 
prega deixar-ho tot net i respectar les mesures de seguretat.

Hi pot haver alguna variació en el programa. Podeu trobar la 
informació actualitzada a la nostra web www.tradicat.cat

Ajuntament	de
PRATS	DE	MOLLÓ

Ho organitzen:

Hi col·laboren:

TOTS	ELS	AJUNTAMENTS	QUE	REBEN	LA	FLAMA	DEL	CANIGÓ.

Ajuntament	de	MOLLÓ


