
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIDA 6/2014- 23 FEBRER 2014 
RENOVACIÓ DE LA FLAMA A MONTSERRAT

Avui finalment s’ha procedit a l’acte de la 45ª Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, que varem 
recollir i encendre el passat dia 2 a Prada de Conflent i que les 5 entitats organitzadores han anat traslladant 
amb l’entrada a la nostra Ciutat el passat dia 8, als actes que totes les entitats han celebrat a les seves seus, 
la pujada al Tossal dels Tres Reis a Fredes el passat diumenge, l’acte central del dia 18 a la sala d’actes del 
Centre de Lectura .i ahir fent la travessa al Massís de Montserrat des de Can Maçana a Collbató.  
Més de 200 persones s’han desplaçat a Montserrat des de Reus, apart de molts mes assistents d’altres llocs 
del Principat, principalment d’entitats excursionistes i culturals, el que ha fet que tant a la Basílica, a l’atri i 
a la sala d’actes resultessin quasi insuficients per poder encabir a tanta gent.  
Es comença la matinal amb la sortida de Reus a ¾ de 6 del Bus amb els caminadors fins a Collbató, a 
l’Ermita de la Salut, en que es troben amb els components del C.E. Reddis que també han “fletat” un Bus 
amb molts joves  i amb els excursionistes que ahir feren la Travessa al Massis de Montserrat. Tots plegats 
pugen simbòlicament la Flama cap a Montserrat, pel camí de les Coves de Salnitre  i la Cova Santa. Es pot 
consultar el track a: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6208976 
Mentre, a les 8, surten 3 autocars mes des de Reus que es troben amb els caminadors a la plaça de l’estació 
del cremallera a Montserrat, on tots ens concentrem per anar en comitiva portant la Flama fins a la Plaça de 
la Basílica, on el Pare Abat, Josep Mª Soler, fa la rebuda oficial. Formen part i presideixen la comitiva, i la 
resta d’actes, l’Alcalde de Reus Sr. Carles Pellicer, el President de la F.E.E.C. Sr. Jordi Merino, el Sr. Jordi 
Mir, membre Coordinador de les renovacions de la Flama, els representants de  les cinc entitats reusenques 
organitzadores, quatre regidors de l’Ajuntament de Reus i altres personalitats destacades del mon 
excursionista en general.  
Després de la rebuda del Pare Abad, es fa l’entrada a la Basílica, completament abarrotada, on es fa l’ofrena 
de la Flama en la Missa Conventual i al final hi ha la tradicional cantada de l’Escolania amb l’emotiu cant 
final del Virolai.  
Seguidament es passa a l’atri on es procedeix al que es l’acte de la Renovació per 45ª vegada de la Flama 
de la Llengua Catalana, amb l’encesa de la llàntia commemorativa. El Cesc Escoda, en nom dels 
organitzadors ens dirigeix unes paraules i seguidament ho fa el President de la F.E.E.C., Sr. Jordi Merino, 
que felicita a les Entitats de Reus per aquesta magnífica organització. El Pare Abat també fa un emotiu 
parlament, donant la benvinguda a la 45ª Renovació que s’ha fet ininterrompudament .des del 1968 i anima 
a continuar defensant la Llengua Catalana. Per acabar l’acte de l’atri, amb la intervenció musical de Sandra 
Pallarés junt amb la colla de grallers “Xarrups” es procedeix a un emotiu cant dels Segadors. seguit pel 
nombrós públic. 

Pujada de Collbató a Montserrat per Coves de Salnitre i Cova Santa i assistència als actes 
Detalls tècnics pujada: Distància 6,360 km. Alt. Màx. 720 m. Alt. Min, 357m. Asc.acumulada 511m.  
Participants: A peu: Jacint Malet, Rosa Mª Bañeras, Ramón Bergadà. Josep Mª Banet, Miquel Malet, 
Àngels Casas, Pere Ollé, Ramona Figuerola i Joan Benet.  
Amb Bus: David Llambrich, Anna Ribes, Jana Llambrich, Lluís Plana, Quimeta Hortoneda, Margarida 
Bartrolí, Jaume Ollé, Mª José Cerdan, Rosa Mondejar, Montse Mondejar, Ramon Tella, Irene Alcover.i 
Margarida Villalpando  



 

Ara es passa a la Sala d’actes, que està completament plena, i el Cesc Escoda continua parlant amb nom 
de l’Organització i presentant a totes les persones que aniran intervinent. En primer lloc ho fa el Sr. 
Jaume Gilabert-Padreny, President de la S.E. del Centre de Lectura, amb l’ofrena que estava previst fer a 
l’interior de la Basílica i no s’ha pogut per motius de protocol.  
Tot seguit es fa el lliurament dels poemes visuals creats per infants de les Escoles de Reus i Baix Camp 
als representants de  les escoles catalanes “La Bressola” de la Catalunya Nord. Fa l’entrega la Sra. Carme 
Blasi, membre de l’equip del Centre de Recursos Pedagògics de Reus-Baix Camp, i tres nens 
representants del conjunt de col·legis que hi han participat  i que son: Joan Rebull, Montsant, Monwgli 
Rubio i Ors, General Prim, Marià Fortuny, Alba, El Lligabosc, Domènech i Montaner, Baix Camp I Beat 
Bonaventura de Riudoms. Fa la recepció el Sr. Cesc Franquesa per part de “La Bressola” de la Catalunya 
Nord, agraint aquest lliurament i alhora els ofereix uns CD’s amb treballs dels infants de les seves 
escoles i espera poder continuar els contactes amb les escoles de Reus en properes setmanes..   
El Sr. Vicent Pitarch, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i representant del Pais Valencià i en nom 
del també present Sr. Vicent Palomo, President del C.E. Castelló, fa una exposició dels problemes que 
tenen per poder fer l’ensenyament del català a les escoles apart dels ja prou coneguts de la supressió del 
Canal 9 i altres mitjans de parla catalana. Recorda que l’Institut d’Estudis Catalans en reunió de junta va 
recolzar totalment i col·labora amb tot el relacionat amb la Renovació de la Llengua Catalana.  
El Sr. Carles Sancho, en representació de l’Associació cultural ASCUMA de la franja, també exposa tots 
els problemes que tenen els 50.000 pobladors de la franja de parla catalana i demana l’ajut de tots 
nosaltres per poder defensar la nostra llengua. 
Seguidament el Sr. Jordi Mir, que va ser un dels iniciadors de la Renovació de la Flama, fa una petita 
història de com van ser aquells començaments  i passa a fer la presentació del 9è. volum de les obres 
completes de Pompeu Fabra de la que n’és editor.  
El Sr. Josep Morgades i Barceló, eminent filòleg i traductor reusenc, amb un currículum molt extens, 
efectua l’acte acadèmic previst, amb un estudi profund de la situació del català i de la persecució de que 
es objecte i dels problemes que hi tenim al no parlar-lo sempre per defecte. El seu anàlisi ha estat brillant 
i molt aplaudit pels assistents.  
La Sra. Maise Cunill, per la Unió Excursionista Llançanenca, rep el relleu de la Flama  per l’any 2015 
per una població com Llança de només 5.000 habitants que està il·lusionada amb aquesta organització si 
bé comenta que el reusencs hem deixat el llisto molt alt per poder aconseguir una participació tan extensa 
i la diversitat d’actes programats per les 5 entitats excursionistes.. 
Acaben els parlaments amb l’Alcalde de la Ciutat, Sr. Carles Pellicer, que remarca els treballs dels 
poemes visuals i les paraules dels tres nens de les escoles de Reus i entre d’altres coses al final informa 
de que, contestant la sol·licitud feta pels organitzadors de la Flama, la Ciutat de Reus tindrà una estàtua 
en memòria del Mestre Pompeu Fabra.  
El Sr. Joan Torrell, representant a la Comissió de l’Associació Excursionista Catalunya de Reus, fa la 
presentació de la soprano Núria Puig que, amb l’acompanyament al piano del mestre Joan Soler, 
interpreta quatre cançons d’una manera brillantíssima, així com del grup de l’Harmonia Reusenca quins 
membres fan un petit i excel.lent concert de cançons catalanes que acaben amb el Cant de  la Senyera, 
seguit d’en peus per tots els assistents.  
Acabats ja els actes d’aquesta gran jornada excursionista i cultural, reivindicativa de la nostra Llengua, 
unes 210 persones ens reunim per dinar en un local del Restaurant Montserrat. 
S’han acabat unes setmanes d’una tasca intensa, intentant que tots els actes fossin el mes lluïts possibles i 
que arreu es poguessin fer sentir les nostres reivindicacions de la Llengua Catalana, tot esperant que en 
un temps proper puguem deixar de fer-ho  per tenir una normalitat molt desitjada per tothom.  
Donem pas i desitgem molta sort a Llança per la 46ª Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. 
¡Visca Catalunya¡     
 
Enllaç per poder veure fotos dels actes: 
https://plus.google.com/photos/107882540868225739331/albums/5984029959571140801 
 



 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


