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1.- Presentació

(Web de Tradicat: www.tradicat.cat) 

(Web Òmnium Osona: www.osona.omnium.cat)

(Web nacional de la Flama del Canigó: www.flama.cat)

La Flama encén fogueres arreu dels Països Catalans 

Any rere any, la Flama del Canigó arriba a pobles i ciutats d’arreu del nostre
territori mercès a la feina desinteressada de centenars de persones, entitats i
plataformes que es preocupen d’escampar la Flama que baixa des del cim del
Canigó la nit del 22 al 23 de juny.

Es  tracta  d’un  projecte  plural,  participatiu i  que  mostra  la  força  de  la
societat  civil implicada:  associacions  culturals,  centres  excursionistes,
entitats esportives, ajuntaments, colles de diables, ateneus, centres musicals,
associacions de veïns, i  les  mateixes seus territorials  d’Òmnium esdevenen
equips  de  foc  encarregats  de  transportar  i  rebre  la  Flama,  amb  la  que
s’encendran les fogueres de Sant Joan. 

La Flama del Canigó és  la festa d’encesa dels  Focs de Sant Joan amb la
Flama arribada del cim de la muntanya del Canigó, una festa arrelada al
llarg  de tots  els  Països  Catalans i  amb un fort  valor  simbòlic  i  d’identitat
nacional.

El foc de la Flama del Canigó resta al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà
durant tot l’any. El dia 22 de juny s’agafa aquesta flama i es puja fins al cim
del  Canigó.  Aquí  s’encén  la  llenya  portada  de  diferents  parts  dels  Països
Catalans una setmana abans. Aquest és el foc que s’escamparà per tots els
pobles i ciutats del país i que entrada la mitjanit encendrà milers de fogueres
de Sant Joan.

Una tradició mil·lenària

La  tradició  de  les  fogueres  de  Sant  Joan  és  una  celebració  molt  antiga,
transmesa de generació en generació al llarg de molts segles, amb ella els
primers pobladors festejaven la nit més curta de l’any, el  solstici d’estiu.
D’aquesta  manera,  s’han  anat  transformant  aquelles  celebracions
prehistòriques en els Focs de Sant Joan actuals. És una  festa popular molt
arrelada al nostre país que té l’element del foc com a símbol preeminent. 

L’any  1955 Francesc  Pujades,  vilatà  d’Arles  de  Tec  (Vallespir,  Catalunya
Nord), portat pel seu entusiasme pel Canigó i inspirat pel poema de mossèn
Cinto Verdaguer, tingué la iniciativa d’encendre els Focs de Sant Joan al cim 
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d’aquesta muntanya i des d’allà repartir la seva flama per totes les contrades
de la nostra terra. S’iniciava així la renovació d’aquesta mil·lenària tradició;
de nou les fogueres prenien un sentit col·lectiu. 

La renovació de la tradició

Les tradicions es renoven i adapten a les noves realitats socials i culturals.
Davant  els  nous  reptes  socials  que  ens  afecten,  les  festes  populars  i
tradicionals són una eina bàsica de cohesió i de construcció col·lectiva. 

Per tot el què significa, des d‘Òmnium i Tradicat volem donar un nou impuls a
la Festa de Sant Joan dotant de més eines la Flama del Canigó per arrelar-la
al màxim de municipis i ciutats del país i reforçar-la com a referent nacional a
nivell de Països Catalans.

Òmnium i Tradicions i  Costums (TiC), que fan les tasques de coordinació i
suport als diferents equips de foc d’arreu dels Països Catalans, treballen per
assolir els següents objectius:

• Promoure  Sant  Joan  com  a  Festa  Nacional  dels  Països  Catalans
(actualment amb més de 200 ajuntaments que hi ha aprovat mocions a
favor).  A  les  nostres  comarques,   tenim 18  ajuntaments  adherits  a
Osona i 9 al Ripollès. 

• Promoure la cultura popular i tradicional com a forma participativa i de
cohesió social.

• Fer créixer els actes de rebuda de la flama a totes les comarques dels
Països Catalans.

• Facilitar  l’organització de l’arribada de la Flama mitjançant la nova
web,  materials  per  organitzadors,  imatge  unificada  i  una  major
projecció nacional. 

2.- Qui organitza la Flama del Canigó?

Òmnium Cultural  i  Tradicat els  dos  eixos  vertebradors  d’Osona,  Ripollès,
Moianès, Lluçanès i Cabrerès.  Coordinem el desenvolupament de la Flama del
Canigó al Principat i oferim el suport organitzatiu a les desenes d’entitats,
institucions i grups que organitzen l’arribada de la Flama als seus pobles i
ciutats. Per fer-ho, es coordina amb les entitats que impulsen la Flama a la
Catalunya del Nord. 
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CAMÍ DELS 50 ANYS DE LA FLAMA A COLL D’ARES I TREPITJANT EL 
PRINCIPAT

El proper 2015 la Flama arribarà als 50 anys al Principat. A les portes 
d’aquest aniversari tan especial volem donar més empenta al conjunt 
dels actes que es duran a terme en aquesta edició número 49. 
49 anys trencant les fronteres entre els catalans del nord i els del 
Principat, arribant fins al País Valencià i les Illes. Treballant per la 
cohesió dels Països Catalans. 

NOVETATS D’ENGUANY: 
El tricentenari del 1714 i el centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya.

El tema homenatjat aquest any a la postal commemorativa i els materials
de difusió, és el Tricentenari de la pèrdua de les nostres llibertats l’11 de
setembre de 1714.  El  text  biogràfic  ha estat  realitzat  per  l’historiador
Jaume Sobrequés i Callicó, i a més del Tricentenari també fa referència al
centenari en aquest cas, de la Mancomunitat de Catalunya, per això la
part gràfica, que ha estat dissenyada per Jordi Ferrés i Roger Orriols, a
més de les tradicionals icones de la flama, el foc, i els Països Catalans,
incorpora d’una banda la reinterpretació de la pintura clàssica d’Antoni
Estruch  sobre  l’11  de  setembre,  i  de  l’altra,  l’escut  històric  de  la
Mancomunitat de Catalunya. 

L’il·lustrador  barceloní Guillem  H.  Pongiluppi ha  aconseguit  reconstruir  i
actualitzar  una  de les  pintures  més  significatives  que retien  homenatge a
l’heroica  resistència  de  Barcelona  durant  la  Guerra  de  Successió.  Aquesta
obra és l’Onze de setembre i el seu autor Antoni Estruch.
Estruch fou un representant destacat de la pintura històrica catalana conegut
sobretot per dues de les seves obres més apassionades: el Corpus de Sang i
l’Onze de setembre. La darrera immortalitza el moment de la caiguda del
Conseller en Cap Rafael de Casanova al setge de Barcelona, durant la Guerra
de Successió.
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Reconstrucció  d’en  Guillem  H.  Pongiluppi.  Amb l’ajut  de  Miquelets  de
Catalunya, Girona i Moià.

Aquesta  obra  apassionada representa  la  lluita  a  ultrança  del  poble  català
contra la tirania de Castella,  qui va imposar a sang i  foc al  successor  del
darrer  dels  àustries  amb  les  conseqüències  que  tots  sabem:  pèrdua
d’autogovern i procés de castellanització. Aquest era el lema de les Reials
Guàrdies Catalanes: donec perficiam, fins a reeixir. 

Antoni Estruch, l’onze de setembre de 1714.
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Aquesta vegada, en Guillem H. Pongiluppi ha aconseguit recrear el quadre
amb personatges  de  carn  i  os.  Amb els  consells  de  l’historiador Francesc
Xavier Hernàndez, ha disposat sobre un escenari a un munt de recreadors
catalans (Miquelets de Catalunya, Girona i Moià) i ha actualitzat la pintura.
Així doncs, ha substituït les tradicionals barretines i vestits de pagesos pels
vestits dels distints regiments reglats que defensaren la Barcelona de 1714.

 Nous pobles i nova ruta: 

Mantenim les  rutes  arreu i  creixem al  Lluçanès  gràcies  a  la  tasca  dels
membres de Tradicat, Òmnium i el propi Consorci del Lluçanès.
Així doncs, arribem a més d’onze nuclis del Lluçanès, on la flama arribarà
en bicicleta amb els seus ciclistes. 
I incorporem al nostre programa la Ruta de l’Alt Vallespir- Alt Empordà
amb 12 pobles que comprenen part de la Catalunya del Nord ja que cada
cop estem vertebrant més bé la relació amb les entitats del nord. 

Caldria  ressaltar  a  més,  que la  gran majoria  d’aquests  pobles  encenen
fogueres amb la Flama. 

Proposta als centres d’ensenyament: 

A la pàgina web  www.tradicat.cat  hi ha penjat tot el material gràfic i
pedagògic entorn a la Flama del Canigó: Aquest any, el nou element és la
imatge de fons de la postal d’enguany, amb el quadre d’Antoni Estruch
revisat per Guillem H. Pongiluppi, que els infants podran pintar. 
A més, hi ha altres materials d’anys anteriors, com ara les 4 vinyetes de
l’auca de la Flama del Canigó  que els escolars poden pintar i afegir-hi els
rodolins a sota, un retallable, entre d’altres.  Així, segueix la tradició de
fer incidència als centres escolars dels costums catalans, especialment la
Flama del Canigó. Sense deixar de banda altres tradicions amb les quals
Tradicat  ha  col·laborat  per  elaborar  materials  pedagògics  per  a  les
escoles. 

Acte al Coll d’Ares, dilluns 23 de juny 2014:

Coll d’Ares, la porta d’entrada dels catalans del nord cap al Principat, i 
d’aquí a la resta dels Països Catalans. Es tracta d’un acte de gran 
importància simbòlica i que cada any cobra més magnitud. S’organitza 
conjuntament amb Òmnium Ripollès i enguany es preveu més 
multitudinari que mai ja que vindran més de 200 escolars de la 
Catalunya del Nord, i comptarem amb la presència del Comissari del 
Tricentenari de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Miquel Calçada.  

13h Dinar de germanor al Pavelló Esportiu de Sant Pau de Segúries. (Servit 
pel restaurant Can Baral·la. Es prega la màxima puntualitat. Inscripcions 
per al dinar a Tradicat fins el 20 de juny als telèfons: 
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689387148 / 938890341 o a través de la web www.tradicat.cat). 

15:00h Engalanament dels cotxes.

15:15 a 16:20h La comitiva vinguda des de Prats de Molló ballarà el 
Contrapàs i sardanes. Cançons amb el cantautor Joan Usart.

16:20h Arribada de la Flama del Canigó amb els portadors de Catalunya 
del Nord i inici dels parlaments.

Benvinguda als catalans del nord a càrrec de Josep Costa, president de 
Tradicat.

Encesa dels quinqués. Aquest moment estarà acompanyat amb La 
Muixeranga d’Algemesí, que interpretaran els Grallers de Vic i Ramon 
Redorta vestit de Miquelet amb el Sac de gemecs.

Parlament de la representant de la Catalunya del Nord, Daniela Grau. 

Parlament de la directora general de La Bressola, Eva Bertrana.

Parlament de Josep Coma, alcalde de Molló i de la tinent d'alcalde de 
Prats de Molló, Jane Maison.

Lectura del manifest del Principat escrit pel periodista Carles Capdevila a 
càrrec de Lluís Soler, de Tradicat i Òmnium Osona.

Parlament de Montse Tallant, tinent d’alcalde de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Parlament del vicepresident d’Òmnium Ripollès, Jordi Vilarrodà. 

Parlament del Comissari del Tricentenari de la Generalitat de Catalunya, 
Miquel Calçada. 

Sardana de germanor.

Cant d’Els Segadors.

17:00: Sortida de les caravanes per tal de repartir la Flama del Canigó 
arreu dels Països Catalans.

Adjuntem al correu, els pdf’s de les rutes 2014, amb el missatge 
d’enguany, i el de la postal. Aquest any el tema és el Tricentenari de 1714 
i el centenari de la Mancomunitat de Catalunya.  
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Actes als pobles a les diferents rutes de Tradicat (en construcció):

www.flama.cat  / www.tradicat.cat 

Per a més informació: 

President de Tradicat, Pep Costa: 689 387148
llibreter@costavic.com

Òmnium Cultural, Pep Vila: 938893119
pvila@omnium.cat

Es tracta d’un projecte plural, participatiu i que mostra la força de la societat
civil  implicada:  associacions  culturals,  centres  excursionistes,  entitats
esportives,  ajuntaments,  colles  de  diables,  ateneus,  centres  musicals,
associacions  de  veïns,  equips  de  focs  i  les  mateixes  seus  territorials
d’Òmnium.  

Facilitant l’organització: material per a organitzadors

Els  equips  de  foc  i  totes  aquelles  persones  interessades  poden  sol·licitar
materials sobre la Flama del Canigó, alguns dels quals de manera gratuïta i
altres  a  un preu de cost  reduït  per  tal  que en molts  casos  serveixi  a  les
entitats per autofinançar els actes. La finalitat d’aquests materials és facilitar
l’organització de la rebuda de la Flama. 

Cartells,  bandes  pels  cotxes,  adhesius,  punts  de llibre,  samarretes  amb la
imatge de la Flama, tríptic sobre la tradició de Sant Joan, torxes i quinqués
s’han pogut demanar durant els últims mesos omplint un formulari al  web
www.flama.cat. 

3.- Distribució de la Flama i encesa dels Focs de Sant Joan

La festa del foc de Sant Joan es divideix en diferents fases ja acaba la revetlla
de Sant Joan, però comença un cap de setmana abans.

• Aplec del Canigó. El cap de setmana previ a Sant Joan es realitza una
pujada al cim del Canigó per portar els feixos de llenya vinguts d’arreu
que serviran per encendre el dia 23 la foguera amb la Flama de l’any
anterior i d’on sortirà el foc per guardar la Flama un any més. El Refugi
de Cortalets és un dels espais de trobada per a accedir al Canigó.

• Vetlla de la Flama al Canigó.  La nit del 22 al 23 de Juny es vetlla la
Flama  - que ha estat guardada tot l’any al Castellet de Perpinyà- al
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cim del Canigó. A partir de la mitjanit, comença a repartir-se la Flama
entre les persones assistents i inicia les diferents rutes per a encendre
els Focs de Sant Joan arreu dels Països Catalans.

Al Coll d’Ares surt, entre altres, la Flama que serà rebuda a Barcelona,
al Parlament de Catalunya, i que viatjarà fins al Camp de Tarragona,
Terres de l’Ebre i el País Valencià. També des del Coll d’Ares la Flama
marxa cap a altres  centres  de repartiment que l’escamparan per la
resta del territori de parla catalana. 

La nit del 22 al 23 de juny, es  regenera la Flama al cim del Canigó
encenent la foguera amb els feixos duts el cap de setmana anterior i
guardant-ne el foc per a poder encendre els Focs de Sant Joan l’any
vinent.

• Transport i rebuda de la Flama del Canigó. La flama del Canigó arriba
als  diferents  pobles  mitjançant  torxes  i  quinqués  i  es  mostra  pels
carrers amb l’objectiu de donar a conèixer que comença la Nit de Sant
Joan. 

Aquesta arribada es realitza de les més diverses maneres, ja sigui en
cotxe,  bicicleta,  patins,  a  peu  o  fins  i  tot  en  llagut.  Tot  plegat,
comporta que les entitats esportives tinguin una importància cabdal en
l’arribada de la Flama del Canigó a les seves poblacions.

Existeixen  un  seguit  de  rutes  principals  així  com  poblacions  que
exerceixen de centres de repartiment. Al parlar de rutes, ens referim a
aquells  equips  de  foc  que  transporten  la  Flama  des  del  Canigó  (o
d’altres  indrets)  a  la  seva  població.  Al  parlar  de  centres  de
repartiment, ens referim a poblacions on d’altres poblacions properes
s’acosten a recollir la Flama del Canigó.

La Flama del Canigó arriba a més de 350 municipis dels Països Catalans
a través d’una vintena de rutes diferents.
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Les poblacions organitzen la  rebuda de la Flama del Canigó de molt
diverses maneres però hi ha uns elements comuns que la identifiquen:

o El  Missatge.  Anualment,  una  personalitat  elabora  el  missatge
que es llegirà a les poblacions on arribi la Flama. La lectura del
missatge, entès com a manifest, es realitza amb l’arribada de la
Flama del Canigó.  Enguany, el  missatge ha estat redactat pel
periodista originari dels Hostalets de Balenyà, Carles Capdevila,
actualment director del Diari Ara. [veure ANNEX 1].

o La Flama. Essència d’aquesta celebració, arriba a les poblacions
en torxes o quinqués, i es diposita en gresols abans d’encendre
les  respectives  fogueres.  La  Flama que  arriba  a  les  diferents
poblacions s’apaga al acabar-se la revetlla.
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o La  Foguera. Arribada  la  Flama,  la  foguera  esdevé  l’espai  de
trobada  entre  el  veïnat  on  celebrar  el  solstici.  Recentment,
degut a les tendències reglamentadores i homogeneïtzadores, la
celebració  de  fogueres  per  Sant  Joan  ha  topat  amb  alguns
impediments.

Recepció Institucional al Parlament de Catalunya 
Cada 23 de juny la Flama del Canigó arriba al Parlament de Catalunya,
on és rebuda pel seu president/a. Des del 1980, quan es va restablir el
Parlament, que la Flama hi arriba de mans d’Òmnium Cultural i la seva
delegació funcional Tradicions i Costums. 

A  més  de  la  presidenta  d’Òmnium  Muriel  Casals,  altres  persones
representants de la Flama del Canigó seran rebudes per la presidenta
del Parlament on es llegeix el missatge de la Flama.

4.- Imatge

La imatge de la Flama transmet l’esperit de difusió de la cultura popular i
tradicional i destaca la importància del camí que està format per l’esforç i la
voluntat de centenars de milers de persones que arreu dels Països Catalans
contribueixen a que la Flama arribi vinguda des del Canigó fins a centenars de
poblacions. 
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Els cartells anuncien l’arribada de la Flama a cada zona. Ressalten el foc i el
treball col·lectiu de les persones que fan possible la seva extensió des del cim
del  Canigó.  Tenen  una  franja  blanca  per  poder-hi  imprimir  a  sobre  la
informació dels actes de cada localitat o barri. Mides: 35 x 50 cm.

Enllaç  a  la  botiga  d’Òmnium  on  hi  ha  diferents  materials:
https://www.omnium.cat/botiga/13-flama-del-canigo

5.-Algunes de les rebudes al territori

La Flama arriba a les seves destinacions de les formes més diverses: a mans
d’atletes que la porten corrents, a través de ciclistes, pujant per un riu o amb
cotxe.  Els  encarregats  d’organitzar  la  rebuda  són  tant  seus  territorials
d’Òmnium Cultural com entitats locals i comarcals de tot tipus. 

TOTS ELS HORARIS DE REBUDA DE LA FLAMA DELS POBLES D’OSONA, EL
RIPOLLÈS,  MOIANÈS,  CABRERÈS,  LLUÇANÈS,  VALLÈS  ORIENTAL,  ETC.
(Document adjunt. Tríptic). 

Manlleu va donar el tret de sortida als actes de la Festa de Sant Joan 
amb el Pregó del Tradifoc

El pregó va ser el passat serà el proper dijous dia 12 de juny a 2/4 de 9 del
vespre al  sala  d'exposicions  de Can Puget  a  càrrec de l’historiador  Jaume
Sobrequés, que ens va parlar del catalanisme als inicis del segle XX sobretot
amb  la  Mancomunitat  de  Catalunya.   Sobrequés  també  ha  estat  polític,
catedràtic  emèrit  d'Història  de  Catalunya  de  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona,  director  del  Centre  d'Història  Contemporània  de  Catalunya  i
president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Seguidament hi va haver
l’actuació musical de la coral de l’Escola El Carme-Vedruna a la mateixa Sala
d’Exposicions de Can Puget. 

Els actes de Sant Joan estan organitzats per l'entitat Amics de la Flama del
Canigó  i  dels  Focs  de Sant  Joan  de Manlleu  –  Tradifoc,  amb el  suport  de
l'Ajuntament de Manlleu-Cultura, i s'orienten cap a la promoció de la Cultura i
Tradicions  populars  catalanes.  Els  diferents  actes  compten  i  són  possibles
gràcies  a  la  col·laboració  de  l'Agrupament  Escolta  i  Guia  Arrels,  Colla
Gegantera i  Grallera  de Manlleu,  Colla  Sardanista  Núria,  Escola  El  Carme-
Vedruna, Espai Territori Jove - Ajuntament de Manlleu, Grup de Defensa del
Ter i Voluntariat de Manlleu.

L'agenda completa dels actes de SANT JOAN-TRADIFOC és la següent:

 

• Divendres dia 20 de juny a les 18 h  
2a  GIMCANA DE  SANT JOAN:  Joves  entre  10  i  15  anys.  Equips  de  4  a  8
persones, amb puntuació extra si són mixtos!!!
Hi haurà premis pels 3 equips amb millor puntuació.
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Plaça Fra Bernadí

 

• Dilluns dia 23 de juny a les 22.30h  
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ AMB L'ESPECTACLE "A MANLLEU, VIU
LA FLAMA!" Rua des del carrer de la Font (Tres Creus) fins a la plaça Fra
Bernadí

• Rebuda de la Flama del Canigó i  dels Portadors de la Catalunya del 
Nord .

• Benvinguda a càrrec de Tradifoc

• Lectura del Manifest a càrrec de la Coral Serpencanta de Manlleu

• Parlament dels representants  de la Catalunya Nord i de l'alcalde .

• Cantada de l'Himne nacional de Catalunya Els Segadors

• Espectacle "A Manlleu, Viu La Flama!" amb la participació de les 
entitats d'arrel tradicional i del voluntariat de la nostra ciutat

• Ballada d'una sardana popular de germanor

• Encesa d'una foguera

Plaça Fra Bernadí

Tot seguit MOMENTS MUSICALS a càrrec del cantautor Joan Usart a la Plaça
de la Flama del Canigó
 

• Dimarts dia 24 de juny a les 19 h  
BERENAR POPULAR amb "sucamuia" al Passeig del Ter (zona embarcador)

PODEU  CONSULTAR  ELS  ACTES  DE  REBUDA  DE  LA  FLAMA  A  DIVERSES
POBLACIONS  A  TRAVÉS  DE  www.flama.cat /  www.tradicat.cat (En
construcció). 

ANNEX 1. – MISSATGE DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 2014

http://www.omnium.cat/contingut-programa/missatge-2014
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Missatge 2014

 
Una flama il·lumina i escalfa. Reuneix gent al seu voltant.
 
La Flama del Canigó, com a flama en moviment, il·lumina un camí i escalfa 

els ànims. Mobilitza gent al seu voltant.
 
Tenim una flama que no s'ha apagat mai: la d'un teixit associatiu imparable, la

d'un poble organitzat i organitzador que ha demostrat capacitat per 
resistir i per avançar. I que té visió, fa camí, obre camins.

 
I tenim ganes de celebrar-ho, com cada any, quan arriba Sant Joan.
 
Els que ara som aquí, en aquesta plaça, som una flama en moviment. Sabem 

on anem i sabem que hi anirem. Als nostres ulls brilla la flama de la 
determinació, de la il·lusió, del projecte. Estem aquí drets i decidits i 
sabem que tenim dret a decidir.

 
Som gent pacífica i il·luminada per l'escalfor d'una flama que ens marca el 

camí. Som, és clar que sí, gent mobilitzada. Volem la màxima plenitud.
Treballem per tenir-la. Ens hem de guanyar el que creiem que 
mereixem, ens ho hem de merèixer. Ho farem.

 
Per enlairar la flama és bo protegir-se la roba, arremangar-se. Som gent a qui 

li agrada arremangar-se, que s'aixeca les vegades que calgui per 
convertir els somnis en projectes. No ens aturarem fins a fer-los 
realitat, ben desperts.

 
Som història, som present i som voluntat de continuar sent amb alegria. 

Tenim aspiracions sense límits, tenim força de voluntat, tenim la 
cultura per bandera i ens reconeixem en la tradició per canviar el món.
Toquem de peus a terra i, seguint la Flama del Canigó, avancem sense 
por.

 
Ens agrada reunir-nos, agrupar-nos, associar-nos, donar-nos la mà, fer un 

cercle, contemplar junts la flama que ens uneix, parlar clar i català. 
Celebrar-ho decididament. Plegats i sense plegar-nos.

 
Som gent entusiasta. Som gent amb un passat mil·lenari que ens impressiona i

ens cohesiona, però que és insignificant al costat del nostre futur. Som 
persones mobilitzades desinteressadament perquè el nostre interès és 
col·lectiu, és popular. I és imparable. Ens manifestem units. El nostre 
somriure brilla tant com la flama i encén tots els focs de l'esperança.

Carles Capdevila. Periodista.

ANNEX 2. – CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TRADICAT I L’ASSOCIACIÓ
D’AMICS DE LA BRESSOLA
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Avui s’ha signat un conveni de col·laboració entre aquestes dues entitats a Vic
per tal de promoure l’intercanvi d’eines i poder unir sinèrgies al nord i al sud
de Catalunya en pro de la llengua la cultura i les tradicions catalanes. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TRADICAT I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LA BRESSOLA:

PREÀMBUL:

Des de les entitats Tradicat i l’Associació d’Amics de la Bressola, és voluntat 
nostra signar un conveni de col·laboració ja que els nostres objectius de 
promoció de la cultura i la llengua catalanes al Principat i a la Catalunya del 
Nord són molt semblants.

Exposició de motius:

L’Associació  d’Amics  de  La  Bressola es  va  constituir  l’any  1986  amb  la
voluntat  de  donar  suport  al  manteniment  i  a  l’expansió  de  les  escoles
catalanes de la Catalunya del Nord, en un temps en què mantenir-les obertes
representava una extrema dificultat.

Durant aquests anys l’ajut ha consistit:

a)  d’una  banda,  a  intentar  difondre  entre  la  societat  sud-catalana  el
coneixement de l’existència a la Catalunya del Nord d’escoles que malden per
recuperar la llengua catalana;

b) d’altra banda, a fer arribar a La Bressola tant les aportacions econòmiques
recollides d’entre els associats, com els ajuts institucionals que s’han pogut
anar aconseguint.

L’associació per a la promoció de les tradicions Catalanes, Tradicat, està 
completament d’acord i vol intentar ajudar els objectius de l’Associació 
d’Amics de la Bressola. 

Per tot això, s’estableixen els següents acords:

1) L’associació Tradicat, és farà sòcia protectora de l’Associació d’Amics
de  La  Bressola,  mitjançant  una  quota  fixa  anual  de  100€  que
s’ingressarà al compte corrent de La Bressola un cop l’any pel juny. 

2) L’associació  Tradicat,  demanarà  als  seus  membres  de  Junta  i
col·laboradors que es facin socis de l’Associació d’Amics de La Bressola
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a  títol  personal.  La  decisió  serà  personal  i  lliure,  només  és  una
recomanació, i la quota anual seria lliure. 

3) L’associació Tradicat posarà el logotip de la Bressola a la seva pàgina
web  (tradicat.cat)  a  través  d’un  bànner  que  condueixi  a  la  pàgina
amicsbressola.cat.  Així  mateix,  l’Associació  d’Amics  de  la  Bressola
posarà el logotip de Tradicat a la seva pàgina web (amicsbressola.cat) a
través d’un bànner que condueixi a la pàgina tradicat.cat. Sense cap
tipus de cost per a ambdues entitats. 

4) L’associació d’Amics de la Bressola permetrà que anualment abans de
la Flama del Canigó del 23 de juny, algú que s’acordi entre els Amics i
Tradicat exposi en alguna de les reunions de les Ampes de les Escoles
de la Bressola què és la Flama del Canigó, i animi als pares i mares que
ho vulguin a acompanyar les rutes de la Flama amb els seus infants per
la  Catalunya  sud.  Sempre  fent-ho  a  tall  informatiu  i  de  manera
respectuosa  sense  obligar  a  ningú  a  fer  res  que  no  sigui  la  seva
voluntat.  Si  hi  ha  una  associació  d’exalumnes  o  quelcom  semblant
també se’ls podria comunicar.

5) L’Associació d’Amics de la Bressola permetrà que durant la seva festa
anual, La Bressolada, Tradicat pugui posar una parada informativa o
repartir fulls volants si així ho consideren escaient les 2 entitats.

6) Aquest  conveni  de  col·laboració  es  renovarà  anualment  pel  juny,
sempre i quan una de les dues entitats no en demani la seva revisió
amb almenys 2 mesos d’antelació. 

Signen aquest document a Vic a 18 de juny de 2014 els presidents de les dues
entitats.

Tradicat. Sr. Josep Costa        Associació d’Amics de la Bressola. Sr. Aleix
Andreu

Dossier redactat per Txevi Rovira. Membre de la Junta de Tradicat.
info@tradicat.cat / Telf: 658629877
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