
     
 

RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA 
PRADA DE CONFLENT 

DIUMENGE 30 DE GENER 2022 
 

10:30 - Arribada de la gent a la plaça de la República (prop de l’església) 
 Parlament d’en Jordi Mir davant l’antic ajuntament. 
 Presentació de la casa on va viure Pompeu Fabra, a càrrec de Jordi Mir. 

 
11:30 - Arribada el cementiri, davant la tomba de Pompeu Fabra: 

 Parlament de les autoritats: CE Gràcia, FEEC, Ajuntament de Prada, Jordi 
Mir. 

 Encesa de la flama i ofrena de flors (CE Gràcia) 
 El cant dels Ocells a càrrec d’en Maties Mazarico. 
 Himne Els Segadors. 
 Cançons de la mainada de la Bressola. 
 Pilar de la Colla Els Pallagos i els grallers Els Desmanyacs.  

 
12:00 - Cercavila fins a la Plaça de la República, a càrrec de Els Desmanyacs i dels 
Timbalers dels Nyerros. 
 
13:00 - Dinar 

 Finalment, NO es disposarà d’una zona de pìc-nic amb taules i cadires per 
menjar a l'aire lliure. L’ajuntament de Prada no permet aquesta possibilitat a 
causa de les restriccions COVID. 

 El dinar es pot fer en espais lliures, el qui ho vulgui, tot i que cal considerar 
que el clima pot ser fred o molt fred. 

 La recomanació és dinar en un restaurant al mateix Prada o voltants (cal 
passaport COVID) 

 Hem fet una reserva per a un menú d’uns 20€, en un restaurant de la mateixa 
població, per a la gent inscrita al nostre autocar. Cal confirmar la reserva en 
el procés d'inscripció. 

 
15:00 - Trobada de cantadors i sonadors dels Països Catalans. 

 Jaume Arnella, Biel Majoral i Vicent Torrent 
 professors i alumnes del Conservatori de Perpinyà 
 De Calaix, La Gravetat de Coulomb i Xeremier Martorell 
 Cal reservar el nombre de localitats (no es fa cap pagament) de forma que 

l'organització sàpiga com controlar l'aforament màxim. Això es fa accedint a aquest 
enllaç: https://bit.ly/3A7bCb3 

 El pagament de l'entrada es farà el mateix dia 
 necessari passaport COVID 
 obligació de dur mascareta durant tot el concert, tot i que es tracta d'un espai molt 

ampli i ben ventilat. 
 preu entrada 10€ 

 
18:00 – Tornada (l'autocar sortirà del lloc on es farà el concert, un cop finalitzat) 


