
     
 
 

RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA 
MONESTIR DE MONTSERRAT 

DIUMENGE 20 DE FEBRER 2022 
 
El darrer acte oficial de la Renovació de la Flama de la Llengua, serà portar la Flama 
fins a Montserrat, on es mantindrà encesa a l'atri de la Basílica fins a la seva 
renovació, l'any vinent. 
 
Aquest dia, pujarem la Flama, encesa a Prada de Conflent, a peu des de Monistrol. 
Arribats al peu del Monestir, farem un cercavila per les places inferiors del recinte. 
Tot seguit, ens rebrà el Pare Abat a l'entrada de la Basílica. 
 
Al final de la Missa Conventual i del Cant del Virolai, procedirem a la cerimònia 
d'encesa de la llàntia de la Flama de la Llengua, situada a l'atri de la Basílica, 
seguida d'uns breus parlaments. 
 
També es farà l'acte de traspàs del relleu a l'Agrupació Científico-Excursionista 
de Mataró, l'entitat que farà la Renovació de la Flama el 2023. 
 
Acabat aquest acte, tots sereu benvinguts a la Sala de la Façana del Monestir, amb 
l'única limitació de la seva capacitat, establerta en aquests moments en 140 places. 
 
En aquest entorn, serà en Joan Josep Isern l'expert encarregat de fer una 
ponència sobre la necessitat i la vigència de la renovació de la Flama, en el vigent 
context de la necessària defensa de la nostra llengua. 
 
Clourem l'acte amb el Cant dels Segadors. 
 
La jornada acabarà amb un dinar amb els responsables de les entitats 
organitzadores, en un restaurant proper de Monistrol. Podeu indicar al formulari 
d'inscripció si esteu interessats a assistir-hi. 
 
El Club Excursionista de Gràcia organitzarà un autocar des de Barcelona per 
assistir als actes d'aquesta jornada. Us hi podeu apuntar a la nostra pàgina web: 
 
https://cegracia.cat/53-flama-de-la-llengua-activitats/#pujada 
 
En tot moment al llarg de les activitats, cal complir amb les normatives sanitàries 
vigents. Especialment, cal dur mascareta a l'autocar, a les zones urbanes i a 
l'interior de la Basílica i del Monestir. 
 
  



     
 
 

Aquest és el detall de l'horari previst: 
 
8:15 - Sortim de Monistrol a peu amb la Flama 

 Sortim de la plaça de la Font Gran (davant l'ajuntament) 
 recorrerem uns 4 km, amb uns +600 m de desnivell 
 Un grup de tabalers se'ns afegiran prop de l'estació del telefèric 

 
9:45 a 10:15 - Arribada a Montserrat 
 
10:15 - Cercavila per les places amb: 

 Grup de percussió KABUM 
 Tabalers del Barri del Farró 

 

10:45 - Recepció del Pare Abat a l'atri de la Basílica. 

 
11:00 - Missa Conventual 

 Tots hi esteu convidats, amb les lògiques limitacions de l'aforament 
 Disposarem de 3 bancs reservats per a les entitats de la Flama 
 Un representant de les entitats llegirà un text abans de començar la missa 

 
12:15 - Cant del Virolai 
 
12:25 - Encesa de llàntia de la Flama de la Llengua 

 El Pare Abat i les entitats ens trobarem a l'atri de la Basílica 
 Encesa de la llàntia de la Flama de la Llengua 
 Parlaments de les autoritats, representants del Monestir i Entitats 
 Traspàs del relleu de la Flama pel 2023 

 
13:15 - Ponència 

 Presentació del ponent 
 Títol: ‘Renovar la flama de la llengua: un compromís més necessari que mai’ 
 A càrrec d'en Joan Josep Isern, crític literari, escriptor i comissari de l'Any Joan 

Triadú  
 A la Sala de la Façana (entrada lliure fins a cobrir l'aforament de 140persones) 
 Possibilitat d'un torn breu de preguntes al final de l'exposició 
 Cloenda i Cant dels Segadors 

 
14:30 – Dinar amb les entitats de la Flama 

 Ens desplaçarem en autocar a un restaurant de Monistrol 
 Podeu descarregar a l'enllaç indicat anteriorment, el menú acordat 

 
16:30 - Tornada a Barcelona 


