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Actes de la 48a Renovació de la Flama de la 

Llengua Catalana 
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149è aniversari del naixement del mestre Pompeu Fabra i Poch 
 

A l'un el satisfà una llengua provinciana, un idioma, que vindria a ésser, 

amb mots i formes catalans, una variant dialectal de la llengua espanyola; 

l'altre aspira que Catalunya posseeixi una veritable llengua nacional, la 

llengua moderna que hauria sortit de la nostra gloriosa llengua medieval 

sense l'acció pertorbadora de l'espanyol. 
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PROGRAMA D’ACTES 
 

Divendres 27 de gener 
 

Conferència col·loqui 

 

LA RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA 

LLENGUA CATALANA, AVUI 
 

Intervindran 

 
MEIUS FERRÉS 

filòloga, membre de @onsonlesdones 

TERESA FLEQUÉ 
del Centre Excursionista de Sant 

Feliu de Codines 

DAVID AGUSTÍ, 

Secretari de Política Cultural, 
Educació i Esports d’ERC 

 

 
Biblioteca del Guinardó Mercè Rodoreda, 

c/  Camèlies 76-80 a les 7 del vespre  
Mobilitat: metro L4 (Alfons X) bus  32, 39, 55, H8 

 

A 2/4 de 10 

Sopar-tertúlia mensual 

 restaurant Nou Sanllehy 
 M de Deu de Montserrat 22 
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Autocar 

“AURORA BERTRANA” 
48a  RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA. 

29 de gener a Prada de Conflent, 

  
  7.00 h. Sortida de la plaça Universitat. 
  8.00 h. Esmorzar en ruta, àrea de l’Empordà. 
10.30 h Arribada a Prada. Trobada amb gent del Centre Excursionista d’Olot. 
  -  Cercavila fins el cementiri 

– Cerimònia d’encesa de la Flama de la Llengua a la tomba    
   de Pompeu Fabra. 
– Marxa de la Flama per Prada amb l’acompanyament d’un    
   grup de cultura popular olotenc. 
– Aperitiu i actes institucionals a l’Ajuntament de Prada. 

13.00 h – Dinar popular. 
   Havent dinat passejada per Prada 

18.30 h Tornada cap a Barcelona. 

 
Organitza casal Irla i Federació de Barcelona d’ERC.  Preu del viatge i el 

dinar:  militants ERC i JERC 25€. Altres 30€. Cobrament a peu d’autocar. 

 

AURORA BERTRANA 
(Girona, Gironès, 29 d’octubre de 1892 — Berga, Berguedà, 
3 de setembre de 1974) va ser una figura literària, a vegades 

polèmica, per la seva vida aventurera, la seva personalitat 

independent i anticonvencional, la seva reivindicació dels 
drets de la dona i la publicació dels seus llibres de viatges ja 

abans de la guerra d’Espanya. 

Escriptora, filla de Prudenci Bertrana, que col·laborà en la 
seva primera novel·la ( L’illa perduda, 1935). 

La seva narrativa, realista i sensual, reflecteix els seus 
viatges en les narracions de Paradisos oceànics (1930), 

Peikea (1934), El Marroc sensual i fanàtic (1936) i en les novel·les Edelweis 

(1937) i Ariatea (1960); l’afecte als animals en els contes d' Ovidi (1965); l’interès 
per la infància en les novel·les Camins de somni (1955) i La nimfa d’argila 

(1959); la Segona Guerra Mundial en Tres presoners (1957) i Entre dos silencis 

(1958); la poblemàtica matrimonial en Fracàs (1966); i el turisme en Vent de grop 
(1967). Publicà dues obres autobiogràfiques: Memòries fins el 1935 (1973) i 

Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya (1975). 
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AGENDA 
 

Divendres 27 de gener: Conferència: la Renovació de la Flama de la 
Llengua, avui. Biblioteca Mercè Rodoreda, a les 7 del vespre. 
Divendres 28 de gener: Paradeta. La república que farem. 
29 de gener: Prada de Conflent. Encesa Flama Llengua Catalana. 
Diumenge 19 de febrer: Montserrat. Cloenda Flama. Dinar a 
Hostalets de Pierola. Visita al C.R.I.P. 
Diumenge 12 de març: Capçanes. Homenatge al coronel Joan Barceló. 
(Carrasclet) 
Dissabte 29 d’abril: Sueca. València. 310è aniversari de la batalla  
d’Almansa. Manifestació ACPV. 
 
 
  
TURISME CATALÀ 
           de MENTALITAT i ESTIL 
 amb esperit de companyonia i ganes de 
          passar-s'ho bé i de fer país 
 

 
 

Casal Josep Irla 39 anys construint l’Estat 
Català des d’Horta-Guinardó 

 
 

 

 
 
 

 

 


