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LA FLAMA DEL CANIGÓ

Cada any milers de pobles d’arreu de Catalunya ence-
nen les seves 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 
mitjançant una llarga cadena de relleus a peu, en 
bicicleta, en cotxe...

D'aquesta manera, i gràcies a centenars de voluntaris, 
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 Cataluña encien-
den sus 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 
mediante una larga cadena de relevos a pie, en bicicle-
ta, en coche...

De esta manera, y gracias a cientos de voluntarios, 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.

FESTA DE SANT JOAN A SALOU · 23 de juny 

A la Plaça de les Comunitats Autònomes:
21.30h Arribada de la Flama del Canigó, encesa del 
pebeter i lectura del Missatge de Foc de Sant Joan.

Les pubilles i l’hereu de Salou seran els encarregats d’anar 
a buscar la flama. Qui vulgui recollir-la estarà dipositada a 
la Plaça de les Comunitats Autònomes. 

Seguidament, tindrà lloc una petita ballada de sardanes amb  
l’Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.  

22.30h Encesa de les 3 fogueres de Sant Joan i espectacle 
pirotècnic:

Les 3 fogueres de Sant Joan són enceses per les bèsties de foc 
i els elements festius del municipi: La Morena i el Xaloc, el 
Ball de Diables Maleïts i les Bruixes “Latemó”, i les pubilles i 
l’hereu. Tots ells portaran la flama cap a les diferents fogueres. 

- A la Platja de Llevant (alçada c. Verge del Pilar), la foguera 
serà encesa per la Morena i el Xaloc de Salou.

- A la Platja de Llevant (alçada pl. de les Comunitats Autòno-
mes), la foguera serà encesa per les pubilles i l’hereu de Salou.

- A la Platja de Ponent-Espigó del Moll, la foguera serà encesa 
pel Ball de Diables Maleïts i les Bruixes “Latemó” de Salou.

REVETLLES
A partir de les 23 h · A la pl. de les Comunitats Autònomes
Gran Revetlla popular amb l’orquestra “La Fania”.

A partir de les 23 h · A la Platja de Ponent-Espigó del Moll
Revetlla Jove a càrrec de la Regidoria de Joventut

24 de juny 

A les 20 h al c. de la Cala Crancs, 34
Inauguració del Parc i Mirador de la Cala Morisca.
En acabar l'acte, se servirà un petit refrigeri.

SANT JOAN SALOU
2018



Organitza: 

 

www.salou.cat
Facebook: www.facebook.com/SalouculturaiFestes

Amb la col·laboració de:
Associació Sardanista Contrapunt d’Onades

Ball de Diables Maleïts de Salou
Ball de Bruixes “Latemó” de Salou

Grup Esplai Salou

Nota Important: Us recomanem que feu un ús 
RESPONSABLE del material pirotècnic.


