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Cada any, milers de pobles d’arreu de Catalunya encenen les fogueres de Sant 
Joan amb el foc de la Flama del Canigó. Des del mateix cim de la muntanya, la 
flama és recollida i inicia un recorregut pels pobles, a través d’una llarga cadena de 
relleus a peu, en bicicleta, en cotxe... 

D'aquesta manera, i gràcies a centenars de voluntaris/àries, el foc que ve de la 
muntanya il·lumina les revetlles populars que es fan al voltant del foc, com a 
símbol de la persistència i la vitalitat de la cultura catalana.  

Cada año miles de pueblos de toda 
Catalunya encienden las hogueras 
de San Juan con el fuego de la 
Llama del Canigó. Desde la misma 
cima de la montaña, la llama es 
recogida e inicia un recorrido por 
los pueblos, a través de una larga 
cadena de relevos a pie, en bicicle-
ta, en coche...

De esta manera, y gracias a cientos 
de voluntarios/as, el fuego que 
viene de la montaña ilumina las 
verbenas populares que se hacen 
alrededor del fuego, como símbolo 
de la persistencia y la vitalidad de 
la cultura catalana.

LA FLAMA DEL CANIGÓ

Al Passeig Jaume I (tocant a l’Espigó del Moll)
20.30h  CORREFOC Els Diables Maleïts, les Bruixes Latemó i la Morena de Salou recolli-
ran la Flama del Canigó i seran els encarregats de portar-la a la plaça de les Comunitats 
Autònomes. 

Recorregut: Passeig Jaume I (Espigó del Moll) i fins a la plaça de les 
Comunitats Autònomes.

A partir de les 20.00h, arribada de la Flama del Canigó a Salou.

Les pubilles i l’hereu de Salou són els encarregats d’anar a buscar la flama, que, junta-
ment amb l’associació Moto Club Barenys Salou,  aniran amb el trenet turístic i les 
motos,  anunciant la seva arribada, pels diferents carrers de Salou i  finalitzarà al Passeig 
Jaume I - Espigó del Moll.

A la Plaça de les Comunitats Autònomes
21.15h  Arribada dels elements de foc a la plaça, on faran una encesa conjunta.

Recepció de la Flama, encesa del peveter i lectura del Missatge de Foc de Sant Joan.
Qui vulgui recollir-la estarà dipositada a la Plaça de les Comunitats Autònomes.

Seguidament, ballada de la sardana “Salou Ciutat Pubilla”.

A la Platja de Ponent - Espigó de Moll

22.00h  Encesa de les tres fogueres de Sant Joan amb espectacle pirotècnic:

- A la platja de Llevant (alçada c. Verge del Pilar).
- A la platja de Llevant (alçada Plaça de les Comunitats Autònomes).
- A la platja de Ponent – Espigó del Moll. 

23.00h  Gran Revetlla popular amb l’orquestra “La Fania”.

23.00h  Revetlla Jove SANT JOAN BEACH FESTIVAL amb “LA FRESH”. 
Sessió dels Dj’s : D-LORT, JOAN MONTY i  DJ MONCHO.


