
INFORMACIÓ de preus per anar a Prada:

Opció A:

Adults: 65 €

Menors de 14 anys: 35

Inclou: autocar, sopar de dissabte, dormir i dinar de diumenge

Opció B:

Adults: 60 €

Menors de 14 anys: 30

Inclou: tots sopar de dissabte, dormir i dinar de diumenge

Opció C:

Adults: 45 €

Menors de 14 anys: 25

Inclou: sopar de dissabte, dormir i dinar de diumenge

Opció D:

Adults: 15 €

Menors de 14 anys: 10

Inclou: dinar de diumenge

Cal fer un ingrés al compte del CESF, indicant el nom i l’opció escollida:

La Caixa ES56-2100-0123-8502-0006-0193

Actes d’inici



“L’encengué la fe,

la portà l’esforç

i la manté la voluntat d’un poble”

Commemorar la quaranta-novena edició de la “Renovació de la Flama de
la Llengua Catalana” és tot un honor. En la dinovena renovació, ja hi vam
col·laborar junt amb altres entitats del Vallès, i ara, al cap de trenta anys,
hem decidit tornar-hi, participant-hi com a CESF.

Potser som una entitat massa petita per assumir una activitat d’aquesta
envergadura,  però ens  ha  vingut  molt  de  gust  poder-ho fer  i  esperem
estar a l’alçada de les circumstàncies.

No comptàvem que en ple segle XXI  estiguéssim parlant de polítics en
situacions semblants a les que van haver de viure en Pompeu Fabra i els
seus coetanis. El proper dia 27 de gener farà just setanta vuit anys, dia per
dia,  que  el  mestre  Fabra  i  la  seva  família  van  sortir  de  Sant  Feliu  de
Codines cap a l’exili per no tornar.

Ha estat  un 2017 atípic a nivell  polític  i  social  i  l’organització d’aquests
actes també ho ha estat. Just abans de tancar aquest programa, ens ha
arribat la notícia que la Generalitat vol que el 2018 sigui “Any Fabra” i, per
part nostra, com no pot ser d’altra manera, volem formar part dels actes
que s’organitzaran.

Aquí teniu el desenvolupament dels actes que es duran a terme.

DIVENDRES 26 DE Gener del 2018

A dos quarts de vuit del vespre:

Inici de “la ruta cap a l’exili” a la biblioteca Joan Petit i Aguilar.

Acompanyats pels Mots pel XXI i en Josep Vallcorba.

DISSABTE 27 de Gener del 2018

“Ruta cap a l’Exili” fins a Prada de Conflent.

Sortida de Sant Feliu de Codines a les 7 del matí.

1a parada a Mas Pol, a Bescanó.

Trobada al pàrquing de l’ajuntament a les 10 del matí.

2a parada a Mas Parxers, a Agullana.

Trobada al Mas Parxers a dos quarts de quatre de la tarda.

Arribada a Prada al vespre.

DIUMENGE 28 de Gener del 2018

Actes de renovació de la Flama de la Llengua Catalana davant la tomba
d’en Pompeu Fabra.


