Trobada d’equips de foc de la Flama del Canigó
Manlleu, 28-02-2015
Assistència: 78 persones

Ordre del dia:
1.- Benvinguda i presentació
2.- Breu Memòria dels actes de l’any 2014. Valoracions.
3.- Presentació de les novetats i activitats dels equips de foc
4.- Relacions amb altres festes del foc de celebració del solstici d'estiu a la Mediterrània
5.- Presentació i debat del calendari d’accions pel 2015
4.1.- Rutes, expansió i difusió
4.2.- Accés al Canigó
4.3.- Missatge 2015
4.4.- Assegurances
6.- 50 Aniversari de la Flama del Canigó al Principat
5.1.- Congrés Flama del Canigó Vic 2016 / 50 aniversari Coll d’Ares
5.2.- Llibre “Història de la Nit de Sant Joan a Barcelona”
7.- Torn obert de paraules
1- Benvinguda i presentació
A càrrec del Tinent d’Alcalde de l'Ajuntament de Manlleu; de Lluís Soler de Tradifoc; i d’Ivan
Capdevila d’Òmnium.

2- Breu Memòria dels actes de l’any 2014. Valoracions
Ivan Capdevila explica les principals dades i valoracions respecte l'edició 2014 de la Flama del
Canigó.
A destacar:
•

Estem fent el registre de poblacions on arriba la Flama, comarca a comarca. De
moment tenim 419 poblacions, on hi viuen més de 5 milions d’habitants. De ben segur
que en són més. L’any 2013 en vàrem comptabilitzar 317.

•

Més implicació d’alguns ajuntaments: Igualada, Barcelona, etc. Més facilitats tècniques
i administratives per a les fogueres.

•

Increment de la regulació: més control de fogueres, de recorreguts, demandes
d’assegurances, limitacions policies municipals, etc.

•

Pel que fa l'accés de persones i vehicles al Canigó, es va fer un pas cap a l'autoregulació
per disminuir el risc d’accidents al cim la nit de la regeneració. Hem de tenir en compte
les dificultats que implica treballar en un “Grand site naturel classé”.

3- Presentació de les novetats i activitats dels equips de foc
M. Teresa Massons (Sta. Susanna): cal establir més clarament els llocs de repartiment de la
Flama. Es van trobar amb un malentès amb la gent que els havia d’entregar la Flama.
Núria Torres (Olot – La Garrotxa): han reimpulsat la Flama a la comarca. Impliquen una vintena
d’entitats de la comarca.
Josep M. Baburés (Centre Excursionista Olot): manca d’informació al refugi de Cortalets
(horaris, funcionament...). I caldria megafonia al cim.
Joan Tort (Igualada): respon com a col·lectiu responsable de la regeneració. Creuen que sí que
van informar. Megàfon prohibit per les normes del Parc. No ens sentim perquè som molts:
entre 500 i 600 persones calculen l’any passat. I encara més en anys anteriors. Si fóssim la
meitat se sentiria millor.
Per altra banda Igualada per primera vegada la van portar fins a Coll d’Ares a peu, 31 km a
través de la muntanya. A les 6h van arribar al Coll i a partir d’allà, fins a Montserrat. Enguany
repetiran.
La Flama es queda al Coll d’Ares de les 6h fins a les 13h
Josep Costa (Tradicat – Osona): demana que siguin catalans del Nord qui entrin la Flama al
Parlament de Catalunya. Exposa les activitats del 2014. Centenari Esteve Albert.
Ramon Serra (Centre Excursionista - Bellpuig): els excursionistes la porten a Puigcerdà i d’allà
van cap a Ponent en grups ciclistes. Canvis de relació amb la Diputació
Aureli (Sant Climent de Llobregat): 42 aniversari de l’arribada de la Flama. En bicicleta des del
Coll d’Ares. Arriben a Sant Climent cap a les 21h del vespre. Pel camí, reparteixen la Flama a
Caldes de Montbui i ja al Baix Llobregat, a pobles com ara Castellbisbal, Sant Vicenç dels Horts,
Gavà i Viladecans. Es van trobar per primera vegada que la policia no els deixava passar pels
túnels de Ripoll i de Torelló.
Núria Vilà (Osona – Lluçanès): Van inaugurar una ruta en bicicleta. De Sant Quirze cap a Ripoll
és autovia i es troben amb els mateixos problemes que ha esmentat la gent de Sant Climent.
L’any passat ho van sortejar fent una part del trajecte en tren. Enguany es plantegen canviar
de recorregut. Proposa que l’acte del Coll d’Ares fos més d’hora
Caldes de Montbui: enguany farà 20 anys. Demana que Caldes aculli la trobada d’equips de foc
2016.
Toni Vinyes (Barcelona): recorda que als anys vuitanta, ja eren representants de Catalunya
Nord els qui lliuraven la Flama al Parlament.

Joan Tort: de Ripoll a Montesquiu van traçar una ruta per a sortejar l’autovia. Però cal fer-ho
amb bicicleta de muntanya.
Josep M. Cortal (Vicepresident Associació Flama dels Països Catalans). Ruta de la Costa, de
Cotlliure fins a Torroella de Montgrí, des de fa 21 anys.
Isidre Busqué (Masnou): ciclistes fins al coll d’Ares, i a les 7h fan relleus de corredors fins al
Baix Maresme.
Pere Mateu (Cercle de Joves de Perpinyà): una ruta més, de Sant Cebrià a Sant Cebrià de
Vallalta. Proposen canviar el nom del pic Joffre pel nom de pic Verdaguer.
Manel (Club Muntanyenc Mollet): Van començar el 1974 anant a Granollers i més endavant
han començat a anar-hi directament. També reclama una mica més d’orientacions per a la
gent que arriba al refugi. Orientar sobre on estaran els quinqués amb la Flama, per exemple.
Nemesi Solà: ser conscients que som un poble dels que més han mantingut i revifat la tradició
del solstici d'estiu.

4- Relació amb altres festes de foc de la Mediterrània
Joan Garreta dels fallaires d’Andorra: s’encenen les fogueres d’Andorra la Vella amb la Flama
del Canigó.
Promouen la declaració dels Focs del Pirineu com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat
(UNESCO). Són 63 pobles els que ho promouen: pobles catalans del Pirineu (Vall de Boí, Vall
d’Isil, Pont de Suert) + Vall d’Aran + pobles d’Aragó + pobles occitans (Banhèras de Luishon).
Francesc Fabregat (Ajuntament Barcelona): van assistir a Itàlia a una reunió de ciutats que
celebren festes de foc. Remarca els punts en comú amb el sud d’Itàlia, que va ser ocupat per
mallorquins i valencians en temps de la Corona d’Aragó.
En la reunió es van proposar de catalogar els ritus de foc del Mediterrani per a millorar els
continguts de la web Europeana. En segon lloc, aconseguir dotació econòmica per a recerca
antropològica. I en tercer, fer lobby per a fer front a les normatives legals.
Pere Mateu (Comitè Internacional de Focs de Sant Joan) anuncia que hi haurà representació a
Mons, que serà capital de la Cultura Europea 2015.

5.- Presentació i debat del calendari d’accions pel 2015
5.1.- Rutes, expansió i difusió
Farem reunions a Terres de l’Ebre i a Ponent, per a contribuir a coordinar l'expansió de la
Flama en aquests territoris; també treballarem per l'expansió a Barcelona, especilament als
seus barris.

5.2.- Accés al Canigó
Previsió de continuïtat amb l'any anterior. Les dades van ser:
• 55 cotxes previstos
• Finalment es van donar 66 permisos, quedant-se fora 26.
• Al respecte, comprensió de les condicions per part de la majoria d’equips de foc
5.3.- Missatge 2015
Es decideix que el farà Nemesi Solà.

6- 50 aniversari de la Flama del Canigó al Principat

5.1.- Congrés Flama del Canigó Vic 2016 / 50 aniversari Coll d’Ares
Tradicat i l'Ajuntament de Vic han començat els treballs per tal d'impulsar un Simposi
Internacional de Focs de Sant Joan. La jornada seria el maig 2016 (dies 27, 28 i 29), en
commemoració dels 50 anys que farà que la Flama va creuar cap a la Catalunya Sud.
A part de l'àmbit de ponències i debat, el Congrés comptaria amb una cantata escolar del
poema Canigó; un sopar i festa de la Flama del Canigó; i una fira d’artesania i cultura popular.
Francesc Fabregat: ofereix la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.
També se farà especial èmfasi en l'acte a Coll d'Ares, on s'hi erigirà una escultura a la Flama,
que es finançarà per micromecenatge.

5.2.- Llibre “Història de la Nit de Sant Joan a Barcelona”
Francesc Fabregat explica que l'Ajuntament de Barcelona promou l'edició d'un llibre (i material
multimèdia) sobre la història de la Nit de Sant Joan a Barcelona. La recerca serà dinamitzada
per un equip d’investigació format per historiadors i antropòlegs.
Es farà una crida a nivell de país, no tan sols de Barcelona, anomenada “Explica'ns el teu Sant
Joan”. Es podrà respondre aquesta crida a través de correu electrònic, a través d'una pàgina
interactiva vinculada al diari Ara, i també per telèfon.
Òmnium recollirà i estructurarà la informació que arribi de fora de Barcelona, amb l'objectiu
de poder dinamitzar una obra de recerca similar, però d'àmbit català.

7 – Torn obert de paraules
Suggerència de fer servir un edifici abandonat al peu del Canigó

Se subscriu la idea de Pere Mateu (Cercle de Joves de Perpinyà) de reanomenar el Pic Joffre
(nom d'un mariscal de la Primera Guerra Mundial) amb algun nom en referència a Verdaguer
(Pic Verdaguer, Pic Jacint Verdaguer, Pic Mossèn Cinto...).
Es discuteix com fer arribar, novament, la Flama a les Illes Balears i l'Alguer.
Lluís Mas (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) explica que enguany l'Aplec dels
Països Catalans serà Pedreguer. També opina que, pel que fa la seguretat en l'accés al cim,
caldria donar prioritat a les entitats excursionistes que saben com moure’s i que estan
assegurades.
Trobada 2016: es proposen Girona (ADAC) i Caldes de Montbui.
S'acorda que el 2016 serà Girona i el 2017, a Caldes.
S'apunta el debat, però no s'aprofundeix, sobre encendre altres flames que circulen
(Correllengua, etc.) amb la Flama del Canigó.

