
47a. Renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana a Montserrat 

 
 

Diumenge, 21 de febrer del 2016 
Tots a Montserrat per la llengua! 

______________________________________________ 
 
A les 8:00h: Sortida autocar de la plaça de la Universitat,  davant de la Universitat. 
  

A les 9:00h: Arribada a Montserrat. Ofrena floral al monument del poeta Jacint Verdaguer.  
                          Esmorzar.  
  

A les 10:30h:    Concentració i comitiva per portar la Flama al Monestir. 
La ciutat d’Igualada és l’encarregada de vetllar la renovació de la Flama    
d’enguany. De la mà d’Al-Pi-nisme Club esportiu, l’Associació Flama del Canigó 
d’Igualada i d’Òmnium Cultural. 

10:45:h  Recepció i benvinguda del pare abat, Josep Maria Soler. 

11.00:h  Ofrena de la Flama en la missa conventual.  

12:00:h  A l’atri del monestir: Cerimònia de Renovació de la Flama de la Llengua  

  Catalana. Encesa de la llàntia commemorativa.  

Parlaments dels representants. Cant d’Els Segadors. 

12:30:h  A la Sala de la Porteria. Acte acadèmic. 
              Conferència a càrrec de l’escriptor Antoni Dalmau. 
13:00:h  Exhibició folklòrica d’entitats igualadines. 
14.00:h  Sortida de Montserrat. 

14.30:h  Dinar de germanor al Pont de Vilomara 

17.00:h  Visita cultural guiada pel poble. 

20.00:h  Arribada a Barcelona 
 
  
  

Autocar.............................................................................  22.- €  
  
  

Notes:  
  

(1) Cal ingressar l'import de l'autocar al c/c de l’IPECC:  2100-1006-52-0200061004 

(2) Cal fer la inscripció per telèfon a l’IPECC al 93 213 76 48  
(3) Preu de l’autocar en base a un mín. 15 paxs. 
 

  

La ciutat d’Igualada és l’encarregada de vetllar la renovació de la Flama d’enguany. 
 De la mà d’Al-Pi-nisme Club esportiu, l’Associació Flama del Canigó d’Igualada i 

d’Òmnium Cultural. 
 

 
La renovació de la flama de la llengua catalana és una tradició que es remunta a l’any 1968, quan 
una vintena d’entitats agrupades en la Federació Catalana de Muntanyisme es van afegir a la 
celebració de l’Any Fabra. Des d’aleshores, cada any, una entitat excursionista s’encarrega de 
renovar el compromís amb la llengua encenent-la a Prada, on va morir Pompeu Fabra, i 
transportant-la per diversos llocs emblemàtics del país fins arribar a Montserrat.  
 

 

                                                                                         Amb la col·laboració de:      


