
Fa una lluna clara i una nit serena.
Jo m’estic a la plaça de Sant Joan;
damunt les finestres cau la lluna plena,
cau damunt la pica que la fa brillant.
Aquesta plaça és tota recollida,
tan aquietadora i tan suau,
que sembla un replanet d’una altra vida
on s’anés a abeurar-hi un glop de pau.
Jo no sé pas per què jo aquí voldria
estar-hi llarga estona quietament,
amb una noia sols per companyia
sens besar-la ni dir-li cap lament.
Veure el tresor que d’aquí estant s’albira
sens esflorar-li el seu cabell gentil,
sols sentir-la a la vora com respira...
I respirar aquest aire tan tranquil.

Josep M. de Sagarra (1894-1961)
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La reVetLLa  
a BarceLona

reVetLLa aL Pati de La casa Gran
c. de RoSéS, 11-17
23 de Juny, de 23 A 5 h 
Organitza: CF Casa Gran.

reVetLLa aL c. deLs Jocs FLoraLs
entRe elS cARReRS del MAnzAnAReS  
I de lA conStItucIó
23 de Juny, de 17 A 4 h
Organitza: CF Baix Jocs Florals. 

reVetLLa aL c. de saGunt
entRe elS cARReRS delS  
JocS FloRAlS I d’AndAluSIA
23 de Juny
Organitza: CF del c. de Sagunt.

reVetLLa aL c. de FinLàndia
entRe elS cARReRS de SAgunt  
I de FeRnández duRó
23 de Juny
Organitza: Comissió de Festes  
del c. de Finlàndia. 

cercaViLa aL c. de BLai, 1 
plAçA delS ocelletS
23 de Juny, de 17 A 22 h 
Organitza: Associació Cultural Sant Joan 
entre Dos Pobles. 

reVetLLa i dinar PoPuLar
c. delS coMteS de Bell-lloc, entRe  
elS cARReRS de BeRlín I de RoBRenyo
del 23 de Juny A leS 17 h  
Al 24 de Juny A leS 19 h
Organitza: CF Comtes Bell-lloc. 

soPar de Germanor i reVetLLa
c. de pApín, entRe elS cARReRS  
de RoSéS I de MIquel Àngel
23 de Juny, de 20 A 3 h 
Organitza: CF del c. de Papín. 

soPar de reVetLLa aL c. de santa cecíLia
entRe elS cARReRS d’AlcoleA  
I de SAntA cAteRInA
23 de Juny, de 18 A 3 h
Organitza: Comissió de Festes de Santa 
Cecília.

FLama deL caniGó i concert
plAçA del SoRtIdoR
23 de Juny, de 19 A 3 h
Organitza: Centre Cívic El Sortidor.

Festa deL Foc aL raVaL
23 de Juny 
18 h: trobada a la pl. de Folch i Torres  
per anar a recollir la Flama del Canigó  
a la pl. de Sant Jaume.
19 h: cantada d’havaneres amb el grup  
Mar Brava i rom cremat. Arribada de la 
Flama del Canigó i encesa de la foguera  
a la pl. de Folch i Torres.
21 h: sopar de carmanyola.
22 h: lectura del missatge de Nemesi Solà.
23 h: revetlla de Sant Joan amb discomòbil 
amb DJ Medi i DJ Joan Anit.

reVetLLa aL PasseiG de LLuís comPanys
23 de Juny
De 18 a 21 h: recollida de la Flama del  
Canigó a la pl. de Sant Jaume per fer-la 
arribar a la foguera del passeig de Lluís 
Companys. Amb la participació dels diversos 
grups de percussió del barri. 
De 21 a 2 h: Revetllassu de Sant Joan,  
amb concert dels Korromputs, el Veïnat  
i Syberites.

reVetLLa aL Barri Gòtic
c. nou de SAnt FRAnceSc,  
cAntonAdA AMB el c. de JoSep pIJoAn 
23 de Juny, de 16 A 3 h
Sopar barbacoa, activitats i música dirigida  
a tots els públics. 

districte de L’eixamPLe
reVetLLa a La cruïLLa deLs carrers 
d’entença i de FLoridaBLanca  
amB L’aV. de mistraL
23 de Juny
21 h: encesa de la foguera. 
Organitza: Associació de la Ràdio  
i TV Sant Antoni - Eixample.

reVetLLa a La cruïLLa entre eLs carrers 
de BorreLL i deL conseLL de cent
23 de Juny, A pARtIR de leS 21 h
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes  
de l’Esquerra Eixample.

reVetLLa a La cruïLLa entre eLs carrers  
de ProVença i de rocaFort
23 de Juny, A pARtIR de leS 21 h
Organitza: Carlos Barrero Martínez.

reVetLLa de sant Joan
c. de VIlAdoMAt, entRe elS cARReRS  
de FloRIdABlAncA I de tAMARIt
23 de Juny, A pARtIR de leS 21 h
Arribada de la Flama del Canigó, encesa 
de la foguera de Sant Joan, sopar de 
carmanyola, rumbes i discomòbil. 
Organitza: Associació de Veïns del Barri  
de Sant Antoni. 

reVetLLa aL Parc de L’escorxador
23 de Juny, A pARtIR de leS 21 h
Organitza: Associació de Veïns del Parc  
de l’Escorxador.

reVetLLa a La cruïLLa deLs carrers  
de casP, de LePant i de riBes
23 de Juny, A pARtIR de leS 20 h
Organitzen: Associació de Veïns del Barri  
del Fort Pienc i CB Roser.

reVetLLa a La cruïLLa deLs carrers  
de maLLorca i de marina
23 de Juny
A partir de les 20 h: sopar de carmanyola. 
22 h: foguera.
23 h: ball.
Organitza: Associació de Veïns de la Sagrada 
Família.

reVetLLa aL PtGe. de LLuís PeLLicer
23 de Juny, A pARtIR de leS 21 h 
Organitza: Associació d’Amics del Passatge 
de Lluís Pellicer.

districte de sants-montJuïc
FoGuera aL PoBLe esPanyoL
23 de Juny
Organitza: Colla de Geganters  
del Poble Espanyol. 

reVetLLa aL casinet d’HostaFrancs
23 de Juny, 20 h
Flama del Canigó, Diables de l’Escola 
Barrufet, sopar veïnal, ball amb l’orquestra 
Aquarium.
Organitzen: Ajuntament de Barcelona  
i Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta.  
Hi col·labora: Camins Esportius de Sants.

reVetLLa a Font de La GuatLLa
23 de Juny
19 h: arribada de la Flama del Canigó. 
De 23 a 2.30 h: revetlla familiar i ball  
amb discomòbil Show Lince.

districte de Les corts
reVetLLa a L’aV. de sant ramon nonat
23 de Juny
21 h: sopar veïnal.
22.30 h: ball amb el grup SON D-4. 
Organitza: Associació de Veïns de Sant Ramon. 

reVetLLa aL c. de BenaVent
entRe lA tRAVeSSeRA de leS coRtS  
I el c. de FelIpe de pAz
23 de Juny, 21 h
Sopar veïnal, amb animació musical  
a càrrec de Víctor. 
Organitza: Associació de Veïns del Camp Nou.

iV nit de Foc cortsenca
A lA cRuïllA delS cARReRS  
de gAndeSA I d’euRopA
23 de Juny
21 h: arribada de la Flama del Canigó  
a la pl. de la Concòrdia i inici del seguici  
de la Flama fins a la foguera.
22 h: manifest i inici de l’espectacle de foc 
amb Els Bocs de Can Rosés.
22.15 h: encesa de la foguera.
22.45 h: nit de revetlla amb Punxa Disc.
 
districte de sarrià - sant GerVasi
arriBada de La FLama deL caniGó a sarrià. 
La LLosa de Via auGusta, entre eLs carrers 
de Graus i de doLors monserdà
23 de Juny
21.30 h: La Flama del Canigó sortirà de la 
plaça d’Artós a les 21 h i pujarà pel carrer 
Major de Sarrià fins a Reina Elisenda i La 
Llosa. Lectura del manifest de la Flama del 
Canigó i encesa de la foguera de Sant Joan.
22 h: foguera de Sant Joan. Organització de 
la foguera: Associació de Veïns de Sarrià. 
Organització de la Flama del Canigó: 
Diablesses i Diables de Sarrià.

reVetLLa aL Farró
23 de Juny
21 h: sopar de carmanyola, porteu el sopar 
i la coca i celebreu la nit de Sant Joan al 
carrer. L’Associació de Veïns i la Comissió 
de Festes del Farró hi posen les taules, 
les cadires i la música, el cava, la coca 
de Sant Joan i la beguda. Us recomanem 
que reserveu lloc (veinsfarro@gmail.com, 
facebook.com/festesdelfarro).
23 h: concert del rocker Perrocker.
00.30 h: final de festa amb els clàssics  
de sempre a càrrec d’un discjòquei.

reVetLLa aL c. de Verdi
entRe elS cARReRS  
de lA pRoVIdèncIA I de RoBí
23 de Juny
Organitza: Associació de Veïns  
del c. de Verdi del Mig.

reVetLLa aL c. de La LLiBertat
23 de Juny
Organitzen: Fundació Festa Major  
i Associació de Veïns i Veïnes  
del c. de la Llibertat.

reVetLLa aL c. de Joan BLanques
entRe cARReRS de SAnt lluíS I 
encARnAcIó
23 de Juny
Organitza: Associació de veïns del carrer 
Joan Blanques 

districte d’Horta-Guinardó
reBuda de La FLama, reVetLLa i FoGuera  
aL mas Guinardó
pl. de SAlVAdoR RIeRA, 2
23 de Juny
Organitzen: Grup Torxa i APV Guinardó.

eL rei LLeó canta Per sant Joan
cASAl d’entItAtS MAS guInARdó,  
pl. de SAlVAdoR RIeRA, 2
20 de Juny, 12 h
A càrrec del Cor Prejove Pausa. Accés lliure. 
Dirigit al públic juvenil i familiar.  
Preu: entrada inversa (es dedica a becar 
l’alumnat de l’Escola de Música Pausa). 
Organitza: Associació d’Amics de l’Escola  
de Música Pausa. 

sant Joan Fa eL Vermut musicaL
BAR de l’Ateneu hoRtenc, c. de peRe pAu, 8
21 de Juny, 12.30 h
A càrrec de Fine Cinnemonn. Accés lliure.  
No cal fer cap consumició al bar. Dirigit a tots 
els públics. Organitzen: Escola de Música 
Pausa, Associació d’Amics de l’Escola de 
Música Pausa i Ateneu Hortenc.

cercatasques a La PL. d’eiVissa
23 de Juny, 20 h
Amb els Vaquetes del Guinardó.  
Dirigit al públic juvenil.  
Organitza: Diables d’Horta.

reVetLLa a La ramBLa deL carmeL
RAMBlA del cARMel, cAntonAdA  
AMB el c. de lloBRegóS
23 de Juny, 23 h
Accés lliure. Dirigit a tots els públics. 
Organitza: Associació Recreativa Cultural  
40 Parriba.

districte de nou Barris
reVetLLa aL centre cíVic torre LLoBeta
20 de Juny, 19 h
Cicle Som Riure. Sala de Ball.  
Preu: 3 €, entrada i consumició. 
Organitza: La Franja Treballadora.

reVetLLa a La marquesina de costa i cuxart
23 de Juny, 21 h
Preu: 6 € (gratuïta per als fills dels socis). 
Porteu el sopar al carrer i ballarem amb la 
discomòbil. Cal fer reserva al telèfon 931 269 418 
o bé al correu activitats.tiv@gmail.com.  
Hi haurà coca de Sant Joan per a tothom. 
Organitza: Associació de Veïns Torre Llobeta - 
Vilapicina.
 
reVetLLa aL c. de Biure, 81
23 de Juny, 22 h 
En el marc de la Festa Major de Can Peguera. 
Organitza: Associació Sociocultural La Cosa 
Nostra.

reVetLLa de La Joana
plAçA d’ángel peStAñA,  
cASAl de BARRI pRoSpeRItAt
23 de Juny, 23.59 h
Amb dos discjòqueis: DJ Paquita Palau  
(rock, swing, boogaloo...) i DJ Ti-Tània  
(rumba, ska, cúmbia, salsa...). 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat.

districte de sant andreu
reVetLLa a La PL. de can FaBra
23 de Juny
20 h: percussió amb Els Tabalers  
de la Satànica.
21.15 h: arribada de la Flama del Canigó.
21.30 h: correfoc infantil,  
amb el recorregut següent: pl. d’Orfila,  
c. del Segre i pl. de Can Fabra.
21.45 h: encesa de la foguera  
a la pl. de Can Fabra.
22.30 h: concert de rebombori  
amb Txaplantakat.
1 h: DJ Sintas. 
Organitza: Satànica de Sant Andreu.

reVetLLa aL Parc deL centre deL PoBLenou
23 de Juny, de 21  A 3 h
Organitza: ACS Bac de Roda.

reVetLLa a L’aV. diaGonaL, 48-60
23 de Juny, de 21 A 1 h
Organitza: Cooperativa Sagrat Cor  
5a Comunitat. 

reVetLLa aL LocaL sociaL Lamaro
A lA cRuïllA delS cARReRS  
de cAntÀBRIA I de huelVA
23 de Juny, de 20 A 1 h
Organitza: Local Social Lamaro.

reVetLLa a L’aV. diaGonaL, 38-46
23 de Juny, de 21 A 3 h
Organitza: Associació de Veïns  
de Diagonal Mar.

reVetLLa a La GàBia deL Parc de st. martí 
23 de Juny, de 20 A 3 h
Organitza: VERN.

reVetLLa aL c. de rosa sensat
23 de Juny, de 8 h 13 h
Organitza: Sot de l’Ill.

reVetLLa aL centre ParroquiaL sant martí
23 de Juny, de 21 A 3 h
Organitza: Centre Parroquial Sant Martí.

reVetLLa a La PL. deL rec, s/n. 
23 de Juny, de 21.30  A 3 h 
Organitza: Club Petanca Rec Sant Joan  
de Malta.

reVetLLa aL casaL de Gent Gran  
Bac de roda
23 de Juny, de 21.30 A 2 h 
Organitza: Associació de Gent Gran  
Bac de Roda.

FoGueres autoritZades  
i aLtres actiVitats de sant Joan
La llista actualitzada de fogueres  
i activitats de Sant Joan la podeu trobar  
a www.barcelona.cat/santjoan.

districte de ciutat VeLLa
Festa de reBuda de La FLama deL caniGó 
a La PL. de sant Jaume
23 de Juny
18 h: ball de l’Àliga i dels gegants  
de la ciutat, entrevistes i repartiment  
de coca i herbes remeieres.
19 h: arribada de la Flama del Canigó  
a la pl. de Sant Jaume. 

reVetLLa a La BarceLoneta
pl. de pAu VIlA
23 de Juny
20 h: inici del recorregut de la Flama  
del Canigó. Plaça del Poeta Boscà.
21 h: encesa de la foguera de Sant Joan. 

districte de Gràcia
reBuda de La FLama deL caniGó
23 de Juny
20 h: Jardinets de Gràcia
De 20.30 a 21.30 h: Acte unitari de la Flama 
del Canigó a la Plaça de la Vila.  

reVetLLa i FoGuera a La PLaça deL soL
23 de Juny
Organitza: Coordinadora de la Plaça del Sol.

reVetLLa aLs carrers de masPons  
i de sant Joaquim i a La PLaça deL soL
23 de Juny
Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura 
Popular.

reVetLLa aL c. de Verdi  
i Baixada de La GLòria
23 de Juny
Organitza: Comissió de Festes del Parc Güell.

reVetLLa aL c. de La Fraternitat
entRe elS cARReRS de toRReS  
I de toRdeRA
23 de Juny
Organitza: Associació de Veïns  
del c. de la Fraternitat.

reVetLLa a La PL. deL nord
23 de Juny
Organitza: Lluïsos de Gràcia.

reVetLLa aL c. de ciudad reaL
23 de Juny
Organitza: Associació Cultural Roig.

reVetLLa aL c. de Jaén i PL. d’anna Frank
23 de Juny
Organitza: Associació de Veïns  
de la Travessia de Sant Antoni.

reVetLLa a La PL. de manueL torrente
23 de Juny
Organitza: Associació de Veïns  
del c. de la Providència.

reVetLLa aL c. d’arGentona
23 de Juny
Organitza: Associació de Veïns  
del c. d’Argentona.
 
reVetLLa a La PL. de La Virreina
23 de Juny
Organitza: Castellers de la Vila de Gràcia.

reVetLLa aL c. de santa caroLina
c. de SAntA cARolInA,  
cAntonAdA AMB el c. de pAdIllA
23 de Juny, 21 h
Accés lliure. 
Organitza: Associació d’Amics de la Revetlla.

soPar PoPuLar d’Horta
pARc de leS RIeReS d’hoRtA,  
AV. de l’eStAtut de cAtAlunyA, 21
23 de Juny, 21.30 h
Preu: 8 €. Els tiquets es venen al Bar Setze 
(c. de Pere Pau, 16). Per a més informació: 
facebook.com/diablesdhorta. 
Organitza: Diables d’Horta.

soPar de Germanor a can Baró
pIStA polIeSpoRtIVA MunIcIpAl cAn BARó, 
Al c. de teneRIFe, 50
23 de Juny, 21.30 h
Accés lliure. Reserva de taules a partir  
de les 20 h. 
Organitza: Associació de Veïns de Can Baró.

tancaFoc a Horta
c. de lISBoA
23 de Juny, 22.30 h
Accés lliure. Dirigit a tots els públics. 
Organitza: Diables d’Horta.

concert de reVetLLa a Horta
pARc de leS RIeReS d’hoRtA,  
AV. de l’eStAtut de cAtAlunyA, 21
23 de Juny, 23 h
A càrrec de Th’esfinters, Alquadrat  
i Pd Tupper. Accés lliure.  
Dirigit al públic juvenil. Preus populars. 
Organitza: Diables d’Horta.

reVetLLa aL casaL de Gent Gran  
deL Baix Guinardó
SAlA d’ActeS del cASAl BAIx guInARdó,  
c. de MARInA, 380
23 de Juny, 23 h
Accés restringit per a socis i sòcies del Casal 
de Gent Gran i acompanyants.  
Cal inscripció prèvia al Casal. Preu: 10 €. 
Organitza: Comissió de Balls i Festes  
del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó.

BaLL reVetLLa de can Baró
pIStA polIeSpoRtIVA MunIcIpAl cAn BARó, 
c. de teneRIFe, 50
23 de Juny, 23 h
Amb Obladí Obladá The Band.  
Dirigit a tots els públics. Accés lliure. 
Organitza: Associació de Veïns de Can Baró.

reVetLLa a La PLaça deL conGrés
23 de Juny
17 h: revetlla amb precaució a càrrec  
de Protecció Civil.
18 h: conte i taller diabòlic amb Susana Peix, 
autora de Diables!
20 h: passejada de torxes i tabals, amb  
el recorregut següent: plaça del Congrés  
i carrers del Cardenal Tedeschini, de l’Espiga, 
de Felip II i de Garcilaso.
21 h: correfoc, amb el recorregut següent: 
carrers de la Manigua, d’Alexandre Gali, 
de Puerto Príncipe i de Felip II, i plaça del 
Congrés.
22 h: encesa de la foguera i castell de focs.
22 h: sopar de Sant Joan. Botifarrada  
a preus populars.
23:30 h: música en directe a càrrec 
d’Afrochiguawa. 
Organitza: Congregació Diabòlica  
del Congrés.

reVetLLa aLs Jardins d’eLx
23 de Juny
21 h: arribada de la Flama del Canigó  
a la Sagrera a càrrec d’AEG Pau Casals. 
21.30 h: sopar popular a la plaça dels Jardins 
d’Elx. Porteu el sopar i nosaltres hi posem  
la beguda i el ball! 
Preu: 3 €. Aforament limitat per al sopar. 
23 h: ball de revetlla de Sant Joan. 
Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera.

districte de sant martí
FoGuera de sant Joan
23 de Juny, de 20 A 3 h
Organitza: Castellers de Barcelona.

FoGuera a ramBLa PoBLenou / tauLat
23 de Juny, 21 h
Organitza: Colla del Drac del Poblenou.

FoGuera i reVetLLa a L’aV. meridiana
23 de Juny, de 13 A 3 h
Organitza: Orfeó Martinenc.

reVetLLa aLs Jardins deL cLot de La meL
23 de Juny, de 21 A 3 h
Organitza: Castellers de Barcelona.

reVetLLa aL c. de La democràcia
23 de Juny, de 21 A 3 h
Organitza: Veïns del c. de la Democràcia.

La revetlla de sant Joan, que se celebra  
el 23 de juny, és una de les festes 
populars més arrelades als Països 
catalans. Foc, música, ball i coca...  
en són els protagonistes. a Barcelona, 
un munt d’entitats organitzen revetlles 
populars als carrers i a les places,  
amb orquestres i ball, i, en alguns casos, 
amb fogueres. 

23 de Juny deL 2015
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Petards
•	Compreu els productes pirotècnics només  

en establiments autoritzats.
•	Assegureu-vos	que	els	infants	utilitzen	

només productes pirotècnics apropiats  
per a la seva edat i sempre sota la supervisió 
d’un adult.

•	No	poseu	els	petards	a	prop	de	la	cara	 
o del cos.

•	No	llanceu	mai	cap	petard	contra	ningú.
•	Enceneu	cada	producte	seguint	estrictament	

les instruccions concretes.
•	No	us	guardeu	petards	a	les	butxaques.
•	No	encengueu	cap	petard	dins	de	les	cases.
•	No	talleu	el	tro	final	de	les	traques:	poden	

explotar amb violència.
•	No	utilitzeu	coets	que	tinguin	la	canya	

trencada.
•	No	llanceu	coets	agafats	amb	la	mà.
•	Enceneu	sempre	el	ble	per	l’extrem.
•	No	llanceu	coets	a	menys	de	500	metres	 

de zones boscoses ni en aglomeracions  
de persones.

•	No	fiqueu	mai	petards	dins	de	totxanes	
o ampolles, etc., perquè en explotar fan 
metralla que pot fer molt de mal.

•	Als	llocs	on	es	faci	revetlla,	cal	recollir	la	roba	
estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

•	Si	un	petard	no	s’encén	bé,	no	el	toqueu	fins	
al cap de mitja hora i, un cop passat aquest 
temps, deixeu-lo amb aigua.

FoGueres
•	No prepareu fogueres enlloc sense tenir 

l’autorització corresponent.
•	Poseu	primer	un	gruix	de	sorra	sobre	l’asfalt,	

i sempre a més de 15 metres dels cotxes i les 
façanes, mai sota les línies elèctriques.

•	No	encengueu	mai	cap	foguera	amb	líquids	
inflamables, us podríeu cremar molt.

•	No	hi	tireu	papers	ni	teixits;	el	vent	els	faria	
enlairar i els podria portar lluny.

•	No	hi	llenceu	ni	bidons	ni	esprais,	poden	
explotar.

•	No	cremeu	pneumàtics	ni	plàstics,	
provocaríeu molta contaminació.

•	Les	fogueres	han	de	permetre	el	pas	 
dels vehicles d’emergència.

•	Assegureu-vos	que	un	cop	cremada	 
la foguera, el foc no revifarà.

coques
•	Adquiriu	les	coques	en	un	establiment	

autoritzat per a l’elaboració i/o venda 
d’aquests aliments.

•	Conserveu	en	fred,	fins	al	moment	de	
consumir-les, les coques que contenen 
crema o nata (si no les consumiu totalment , 
retorneu-les ràpidament a la nevera).

•	És	important	que	seleccioneu	la	mena	de	
coques (farcides o no) que compreu, en funció 
de les possibilitats de conservar-les fins al 
moment de consumir-les.

•	Si	heu	de	fer	un	desplaçament	llarg	i	no	
podeu assegurar-ne la conservació en 
fred, val més que compreu coques que es 
conservin a temperatura ambient, o bé que 
preveieu de comprar-ne al lloc de destinació. 

emerGències
•	En cas de cremades, apliqueu aigua fresca 

dos o tres minuts a la part afectada, cobriu-la 
amb una gasa o amb un drap net, i aneu a un 
centre sanitari.

•	No	rebenteu	les	butllofes.
•	No	hi	apliqueu	pomades,	cremes	ni	cap	mena	

de desinfectant.
•	No	arrenqueu	les	restes	de	roba	que	hagin	

quedat adherides a la part afectada.
•	Si	per	qualsevol	circumstància	s’encenen	 

els vestits, no correu, ja que fareu revifar  
les flames.

•	Tireu-vos	a	terra	i	rodoleu	per	apagar	les	
flames i evitar que es facin més virulentes.

•	Tapeu-vos	la	cara	amb	les	mans	perquè	les	
flames no us arribin a la cara i als cabells,  
i perquè els gasos no us arribin als pulmons.

•	Assegureu-vos	que	les	flames	s’han	apagat	
abans de treure-us la roba i no us la tragueu 
mai pel cap.

•	Per	a	qualsevol	emergència,	truqueu	 
al telèfon 112 o als Bombers, al 080.

Font: Generalitat de Catalunya

Durant la nit de Sant Joan els Bombers de 
Barcelona reforcen el servei. L’Ajuntament 
de Barcelona comprova les mesures de 
seguretat per a fer les fogueres autoritzades 
i supervisa els punts de venda de pirotècnia. 
A més, s’extremen les precaucions i es 
reforcen els recursos per a la vigilància de 
Collserola i les zones properes a la serra.

conseLLs Per a una reVetLLa seGurasant Joan 2015

més inFormació 
www.barcelona.cat/santjoan

Consulteu tota la informació al web barcelona.cat/santjoan,  
que també és accessible des de dispositius mòbils. 

L’etiqueta #SantJoanBCN servirà per a difondre les vostres fotos 
d’aquesta nit tan emblemàtica a Facebook, Twitter i Instagram.

El 23 de juny, amb motiu de la revetlla de Sant Joan,  
el metro funcionarà tota la nit. 

exPLiqueu-nos eL Vostre sant Joan!
Deixeu-nos els vostres records al web:  
www.interactius.ara.cat/santjoan 
o en aquest telèfon: 93 442 64 39.

facebook.com/barcelonacultura

twitter.com/barcelonacultura 

Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:

entitats, orGanitZacions 
i institucions que Hi 
ParticiPen
Ajuntament de Barcelona
Òmnium Cultural
Vilaweb
Associació de Festes de la Plaça Nova - 
Àliga de Barcelona
Coordinadora de Geganters de 
Barcelona - Gegants de la Ciutat
Corredors de Sant Just Desvern 

entitats que conFiGuren 
eLs equiPs de Foc  
Per districtes

ciutat VeLLa
Associació Institut de Promoció  
de la Cultura Catalana 
Centre Sant Pere Apòstol 
Coordinadora de Festa Major  
del Casc Antic 
ANC Barceloneta

eixamPLe
Amics del Passatge de Lluís Pellicer 
Ateneu Francesc Layret  
Associació de Veïns i Veïnes  
de la Sagrada Família 
Associació de Veïns i Veïnes  
de l’Esquerra de l’Eixample 
Associació de Veïns del Barri  
de Sant Antoni 
Centre Parroquial Roser 
Sagrada Família per la Independència 
Agrupació Excursionista de Catalunya 
Diables de Sant Antoni 
Sant Antoni Patina

Gràcia
Club Excursionista de Gràcia 
Lluïsos de Gràcia 
Òmnium Gràcia 
Verdi del Mig

Horta-Guinardó
Agrupament Escolta de Can Baró 
Grup Torxa Horta-Guinardó  
AEEF Montbau

Les corts 
Ateneu Popular de les Corts 
Les Corts Som Poble  
Colla de Diables Els Bocs  
de Can Rosés

sant andreu
Agrupament Escolta Pau Casals 
Satànica de Sant Andreu 
Comissió de Festes de la Sagrera

sant martí
Foment Martinenc 
Castellers de Barcelona 
ANC Sant Martí 
Colla del Drac del Poblenou 
Sant Martí per la Independència

sants-montJuïc
Cros Popular de Sants 
Camins Esportius de Sants 
Coordinadora d’Entitats  
del Poble-sec  
Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 
Colla de Diables de Port  
Òmnium Sants 
Colla de Gegants del Poble Espanyol 

sarrià - sant GerVasi
Associació de Veïns de Sarrià  
Diables i Diablesses de Sarrià 

FoGueres Per districtes

ciutat VeLLa
•Localització: plaça de Folch i Torres. 
Organitza: Associació Institut per la 
Promoció de la Cultura Catalana.
•Localització: passeig de Lluís 
Companys,  Arc de Triomf. 
Organitza: Centre Sant Pere Apòstol.
•Localització: pl. Poeta Boscà de la 
Barceloneta.

eixamPLe
•Localització: carrers de Viladomat  
i Floridablanca. 
Organitzen: Diables de Sant Antoni, 
Ateneu Francesc Layret i Associació 
de Veïns del Barri de Sant Antoni.
•Localització: carrer d’Entença  
i avinguda de Mistral.
•Localització: carrers de Mallorca  
i de Marina. 
Organitza: Associació de Veïns  
i Veïnes de la Sagrada Família.
•Localització: carrers del Comte 
Borrell i del Consell de Cent, al costat 
del solar de Germanetes. 
Organitza: Associació de Veïns  
i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample 
(Recreant Cruïlles).

Gràcia
•Localització: plaça del Nord. 
Organitza: Lluïsos de Gràcia.
•Localització: plaça del Sol  
(nova foguera 2015). 
Organitza: Coordinadora de Colles  
de Cultura Popular de Gràcia.

Horta-Guinardó
•Localització: Mas Guinardó. 
Organitzen: Grup Torxa i APV 
Guinardó.

Les corts 
•Localització: carrers d’Europa  
i de Galileu. 
Organitzen: Bocs de Can Rosés  
i Ateneu Popular de les Corts.

sant andreu
•Localització: plaça de Can Fabra. 
Organitza: Satànica de Sant Andreu.
•Localització: plaça del Congrés. 

sant martí
•Localització: rambla del Poblenou, 
carrer del Taulat. 
Organitza: Colla del Drac  
del Poble Nou.
•Localització: avinguda Meridiana, 
carrer de la Corunya. 
Organitzen: Orfeó Martinenc  
i Diables del Clot.
•Localització: carrer de Bilbao, 212. 
Organitza: Castellers de Barcelona.

sants-montJuïc
•Localització: Poble Espanyol  
de Barcelona (novetat 2015). 
Organitza: Colla de Geganters  
del Poble Espanyol.
•Localització: jardins de Can Ferrero 
(Casa del Rellotge). 
Organitza: Diables de Port.
•Localització: Casinet d’Hostafrancs, 
carrer de Béjar. 
Organitza: Secretariat d’Entitats  
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
•Localització: plaça d’Osca. 
Organitza: Diables de Sants.
•Localització: Centre Cívic La Magòria. 
Organitza: Centre Cívic La Magòria.
•Localització: Plaça del Sortidor. 
Organitza: coordinadora d’entitats del 
Poble-sec.

sarrià - sant GerVasi
•Localització: La Llosa de Sarrià,  
Via Augusta. 
Organitza: Associació de Veïns  
de Sarrià.

La FLama deL caniGó 
La Flama del canigó és un esdeveniment de caire popular que se celebra des de 1955, 
quan Francesc Pujades, veí d’arles, al Vallespir, i enamorat del canigó, va tenir la iniciativa 
d’encendre un foc la nit de sant Joan al cim del canigó i des d’allí repartir-ne la flama per totes 
les terres de parla catalana com a símbol d’una identitat comuna. no va ser fins a l’any 1966 
que la Flama del canigó va travessar la frontera i va arribar a Vic. els anys següents es va anar 
escampant pels Països catalans. 
el foc de la Flama del canigó no s’apaga mai: durant tot l’any es manté al museu de la casa 
Pairal de Perpinyà fins que cada 22 de juny es porta al cim del canigó. a les dotze de la nit,  
el foc de la Flama comença el recorregut per a encendre les fogueres de sant Joan en 
centenars de poblacions. 
òmnium cultural, de la mà de la delegació funcional de tradicions i costums, dinamitza  
els centenars d’entitats i col·lectius que fan arribar la Flama del canigó als seus municipis.

PreGó
Sigueu molt benvinguda, Flama del Canigó, 
que com cada any sou esperada amb il·lusió 
per moltes persones, ja siguin grans, joves, 
xiquets, al·lots, mainada, tots desitjosos de 
compartir la vesprada i la nit, que s’il·luminarà 
amb l’encesa del Foc de Sant Joan.

Aquesta nit màgica i tota la diada de demà, 
dia 24 de juny, Festa Nacional dels Països 
Catalans, ens agermana a tots, siguem del 
nord o del sud, de terra endins i de mar enllà, 
fruit de l’herència de l’antic solstici d’estiu, 
d’origen mil·lenari i que, amb el pas dels 
segles, la seva celebració ha esdevingut 
tradició i costum, la més antiga del nostre 
País i fins i tot dels racons d’Europa on 
s’estimen i respecten la democràcia i la 
llibertat, tant pròpia com la dels altres.

Enguany s’escau el 50è aniversari del «salt» 
passant la ignominiosa frontera, portant la 
Flama per damunt d’aquest límit imposat 
per l’absolutisme imperant ahir, i avui 
encara, que trenca i divideix Catalunya per 
una serralada, com és la pirinenca, que 
vertebra a banda i banda uns pobles que 
formen part d’un mateix País i Nació.

Els nostres Focs de Sant Joan i la Flama 
que els encén, baixada del cim del Canigó, 
ja formen part del nostre costumari popular 
així com de la nostra història col·lectiva, que 

tantes lliçons ens ha deixat des del seu inici 
fins a l’actual albada de la sobirania plena. 
Recordem tan sols que en períodes on els 
desitjos del poble foren reprimits a sang i foc 
pel «real derecho de conquista», l’expressió 
popular donava als Focs de Sant Joan un 
sentit de resistència que queda palès en 
aquest senzill clam de fa tres segles:
 
Caramelles van darrera 
les de mil set-cents i tants 
fadrinets que les dictaven 
ja mai més les cantaran!

Mal Ponent ve de Castella 
si de França lo Mestral 
los usatges de la terra 
ja s’esfullen riu avall!

No canteu pas més corrandes 
ni feu Focs per Sant Joan 
feu cremar-ne cera groga 
com se sol pels funerals!

Tot poble té arrels fondes, i la llavor de 
bona sembra mai fineix, per això Catalunya 
sempre ha reprès un nou impuls de 
renaixença, i que avui ha tornat amb força 
buscant un millor camí, amb voluntat  
i esperança, sota la llum de la Flama  
del Canigó.

Som-hi tots! I fins sempre amunt!
 

Nemesi Solà

La coca de sant Joan
Les coques de fruita, de pinyons, farcides 
amb crema, de llardons..., acompanyades 
d’un bon cava o de moscatell, són un  
dels elements imprescindibles de la nit  
de sant Joan.
La coca, la que és considerada coca típica 
de Sant Joan, antigament era rodona 
i amb un forat al mig. S’explica que la 
forma circular volia figurar la imatge del 
sol. Es coïa a casa i s’havia de consumir a 
l’exterior. A pagès es deia que menjar-se-la 
sota teulat portava desventura. La coca 
va ser incorporada a les revetlles l’any 
1860. Cap a l’any 1900 ja n’era un element 
essencial. La tradició diu que la coca de 
Sant Joan ha de tenir una mida canònica, 
el doble de llarg que d’ample, i que els 
angles han de ser arrodonits. La proporció 
entre l’amplada i la llargada de la coca és 
igual a la proporció entre el dia i la nit per 
Sant Joan. 

recorreGut de La FLama  
deL caniGó a BarceLona
17.30 h: carrer d’Arístides Maillol, carrer de 
la Riera Blanca, carretera de Sants, plaça 
d’Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, 
carrer de Pelai, Rambla, passeig de Colom, 
Via Laietana, carrer de Jaume I i plaça de 
Sant Jaume. 

18 h: Inici de la festa de rebuda de la Flama  
a la plaça de Sant Jaume, amb el ball de 
l’Àliga i dels gegants de la ciutat, entrevistes  
i repartiment de coca i herbes remeieres.

19 h: Arribada de la Flama del Canigó  
a la plaça de Sant Jaume. 

Repartiment a tots els equips de foc dels 
barris de Barcelona.

 Explica’ns
  el teu
Sant Joan

Deixa’ns el teu testimoni 
www.interactius.ara.cat/santjoan

93 442 64 39

les paraules de la cançó de Joan 
Manuel Serrat «al vespre quan l’estiu 
obria els ulls […]» ens evoquen una 
Barcelona on la canalla anava de casa 
en casa a arreplegar mobles vells,  
i els carrers i les places s’omplien de 
fogueres i revetlles. la màgia i la força 
de la nit de Sant Joan continuen però 
la manera de celebrar la revetlla a la 
ciutat ha anat canviant. Volem saber, 
amb l’ajuda dels vostres records, 
quantes fogueres hi havia, on es feien, 
qui les organitzava… Volem saber com 
s’ha celebrat la revetlla de Sant Joan, 
la festa més popular, durant el segle xx 
a Barcelona. ens ajudeu? ens envieu 
fotos o pel·lícules? ens expliqueu els 
vostres records? 

el vostre testimoni ens ajudarà a 
completar la publicació que recollirà 
la història de la revetlla de Sant Joan 
a Barcelona, que l’Ajuntament de 
Barcelona editarà aviat.


