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Dissabte 28 
Viatge amb autobús fins a Prada, on arribarem al voltant de les 11 h, per a fer una excursió a peu 
d’unes quatre hores de duració guiats pels amics de la Catalunya Nord. Paral·lelament es podrà 
optar per una volta turística per la contornada en el mateix autobús. A mitjan vesprada, es reuniran 
els dos grups per a una visita col·lectiva al monestir de Sant Miquel de Cuixà. Després anirem a 
l’alberg de Prada on disposarem de temps per a passejar per la població. Sopar a l'alberg i vetlla-
da musical amb l'actuació d’un grup d’animació local. 

06:00 Eixida en autobús des de Castelló, a les 11 h deuríem de ser a Prada 

11:00 Arribada a Prada, al lloc d’inici de l’excursió a peu 

 Opció a) Excursió a peu, el autobús ens dura directament al punt d’eixida de la excursió. La 
 durada será d’unes quatre hores, per la qual cosa, cal eixir des de Castelló vestits 
 amb l’equipament per caminar i motxilla preparada. L’excursió serà concretada a 
 darrera hora, en funció de l’hora d’arribada de l’autobús. Excursió guiada pel grup 
 PRENC, amb la Unió Excursionista de Sabadell, l’Associació d’Amics i Amigues de 
 la Universitat Catalana de Prada. Itinerari: 11:30h Ria Sirac / 12:00h Torre de 
 Corts / 14:30h Taurinyà / 15:45h Sant Miquel de Cuixà 

 Opció b) Excursió turística amb bus pels voltants de Prada, per qui no vullga o no puga ca-
 minar. Itinerari: 11:30h Ria Sirac / 12:00h Visita de les runes de l’antic castell de 
 Rià, bressol de Catalunya / 13:00h Visita de Vernet els Banys (picnic o restau-
 rant) / 14:30h Visita de Vilafranca del Conflent / 15:45 h Sant Miquel de Cuixà 

15:45 Reunió dels dos grups, els de caminants i els de l’autobús a Sant Miquel de Cuixà 
16:00 a 17:00 Visita col·lectiva al monestir Sant Miquel de Cuixà 
17:45 Arribada a l’alberg Sant Joseph a Prada i passeig lliure per la població 
19:30 Sopar a l’alberg 
21:00 Vetlada musical amb l’actuació del grup Crescendo (Ramón Gual) 
 
Cal eixir des de Castelló vestits amb l’equipament per caminar i motxilla preparada amb 
l’esmorzar, dinar i aigua pel dissabte. Els que opten per la visita turística amb autobús també han 
de dur l’esmorzar i el dinar (l’esmorzar el farem a alguna àrea de servei de camí a Prada). 
CAL DUR SAC DE DORMIR 
 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ 

El nostre Centre ha estat l’encarregat d’organitzar la 43ª Renovació de la Flama, un encàrrec que 
ha rebut de la FEEC (Federació d’Entitats Esportives Catalanes), i que considerem un honor, te-
nint en compte que la lleialtat a la llengua del país és una de les constants que identifiquen el nos-
tre excursionisme. Amb aquesta activitat comença la celebració en memòria de Pompeu Fabra, 
lingüista savi i excursionista exemplar, que va dur a terme l’obra monumental de reglamentar el 
català contemporani, la qual al País Valencià es consolidava gràcies a les Normes de Castelló, 
l’any 1932. 
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Diumenge 29 
08:30 Desdejuni en l’alberg 

09:30 Eixida a peu de la comitiva, presidida per la pancarta, fins el cementiri de Prada 

10:30 Encesa de la flama davant la tomba de Pompeu Fabra 
 Ofrena floral 
 Interpretació musical per Carme Sanchis (violí) i Ferran Badal (guitarra) de les composici-

ons El cant dels ocells, la Muixeranga i Pols 
 Parlaments 
 Baixada de la comitiva cap al centre de Prada, passant per la casa de Fabra, amb les adi-

ents explicacions de Jordi Mir 
11:30 Acte protocolari de recepció de la Flama a l’Ajuntament amb els parlament de Jordi Mir, 

l’autoritat municipal i representants del CEC 

 Tornada a l’alberg a la finalització de l’acte 

13:00 Dinar a l’alberg 

16:00 Viatge de tornada a Castelló 

Nota important 
La inscripció finalitzarà el dimecres dia 19 de gener, per a comunicar a l’alberg amb temps sufi-
cient el nombre de participants. 


