Horaris Flama
del Canigó 2022
(de les rutes que parteixen del Coll d’Ares)

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 les 9
Vic, a la Plaça Major, a les 9

Ruta de Manlleu 649 472 066
Molló, a 1/4 de 6
Sant Pau de Segúries, a 3/4 de 6
Torelló, a 2/4 de 7
Manlleu, a 2/4 de 8
Roda de Ter, 2/4 de 9
Ruta de l’Alt Ter 608 192 600
Llanars, a 1/4 de 7
Vilallonga de Ter, a 3/4 de 7
Setcases, a 1/4 de 8
Vallfogona de Ripollès, a 2/4 de 8

Ruta del Freser 608 192 600
Ribes de Freser, a les 7
Les Llosses, a 3/4 de 8
Gombrèn, a les 8
Pardines, a les 8
Queralbs, a les 8
Campelles, a 2/4 de 9
Planoles/Toses, a 3/4 de 9
Ruta del Bisaura-Vall del Ges 609 851 553

Montesquiu, a les 6
Sant Quirze de Besora, a 2/4 de 7
Borgonyà, a les 7
Vila-seca, a 2/4 de 8
Santa Maria de Besora, a 2/4 de 8
Sant Vicenç de Torelló, a les 8
Sant Pere de Torelló, a 2/4 de 9
Vidrà, a 2/4 de 9

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 del Lluçanès 661 237 639
Hostal del Vilar, a 2/4 de 4. Punt de repartiment del
Lluçanès nord, amb Alpens, Lluçà, Sant Bartomeu
del Grau, Sant Boi de Lluçanès i Sobremunt.
Perafita, a les 4
Olost, a 2/4 de 5
La Torre d’Oristà, a 1/4 de 6
Oristà, a 3/4 de 6
Sant Feliu Sasserra, a 2/4 de 7
Prats de Lluçanès, a 1/4 de 8
Ruta d’Osona Sud 638 895 461
Primera branca
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 de 8
Vilalleons, a 1/4 de 9
Sant Julià de Vilatorta, a 3/4 de 9
Espinelves, a les 9
Viladrau, a les 9
Tavèrnoles, a partir de les 9
Folgueroles, a 1/4 de 10
Calldetenes, a les 10

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 Vallès Oriental 667 229 541

A les 7 de la tarda davant el Centre Excursionista
Garriguenc, punt de repartiment del Vallès Oriental
L’Ametlla del Vallès, a les 7
La Garriga, a 2/4 de 9
Santa Maria de Palautordera, a les 9
Per a més informació: www.tradicat.cat
info@tradicat.cat
tel. 679 625 121
638 895 461

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.

EN TONI I LA LLUM,
LA FLAMA DE LA UNITAT
Toni Ayala (Sant Vicent de Pedrafita, Alt Millars, 1943) i Llum Ferrero (Tronxó, Maestrat aragonès, 1944), són dues persones extraordinàries que, amb la mateixa passió que fa que no s’hagi apagat
mai la flama del seu matrimoni, vetllen per mantenir ben encesa la
Flama del Canigó.
Als nord catalans que van començar a fer baixar la Flama
del Canigó no els va costar gaire trobar la complicitat
d’una bona colla de patriotes com en Martí Cassany,
en Xavier Valls o en Nemesi Solà, entre d’altres, que
als anys seixanta es van disposar a escampar la
flama cap a la resta del país. Darrere d’aquests
primers portadors de seguida se n’hi van afegir d’altres com en Toni i la Llum que, a còpia
d’anys, han esdevingut uns autèntics veterans
de la flama i són història viva d’aquest país.
En Toni és una home d’un caràcter i unes conviccions tan fermes com la seva veu, i amb la
Llum fan un magnífic equip de foc que no té
aturador. És gràcies a la dedicació i constància de persones com ells que s’ha pogut teixir aquesta gran xarxa que fa que la Flama
del Canigó s’escampi per tot el país i arribi
fins a València, Mallorca o l’Alguer.
Estic convençut que tenen tota la col·lecció
de postals commemoratives editades al llarg
dels anys i que, de ben segur, els produeix una sensació estranya el fet de veure que enguany són ells els protagonistes d’aquest reconeixement, però
no n’han de tenir cap dubte perquè la
seva trajectòria els en fa ben mereixedors. Ells saben la força del ritual
dels focs de sant Joan i la Flama
del Canigó com a símbol d’unitat, i
amb ella han enfortit la consciència
nacional de molts catalans, explicant i
reivindicant sempre la història del nord
de Catalunya, deixant clar que entre els
catalans d’una i altra banda del Canigó
no hi ha frontera imposada que valgui.
Hem d’estar-los agraïts i desitjar que per
molts anys continuïn encomanant el
seu amor a la llengua i a la Nació catalana.
Quim Torra i Pla
131è president de la Generalitat
de Catalunya

Actes de la Flama del Canigó
al coll d’Ares
Dijous 23 de juny de 2022
A les 11, arribada de l’escola Arrels i de l’escola La Bressola,
de la Catalunya del Nord.
A les 12, arribada del 131è president de la Generalitat de
Catalunya, M. Hble. Sr. Quim Torra.
Comptarem amb l’acompanyament musical de l’Amadeu
Rosell durant tot el matí.
A les 3, Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.
A 2/4 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

Ho organitzen:

Ajuntament de
PRATS DE MOLLÓ

Ajuntament de MOLLÓ

Hi col·laboren:

TOTS ELS AJUNTAMENTS QUE REBEN LA FLAMA DEL CANIGÓ.

