
SANT 
JOAN

20
221

barcelona.cat/santjoan
Revetlles   Fogueres   Flama del Canigó

SANT 
JOAN

20
22 23

JUNY

#SantJoanBCN 



SANT 
JOAN

20
22 2 SANT 

JOAN
20
223

La revetlla a Barcelona

La nit de Sant Joan és la més curta i la més màgica 
de l’any. És habitual dormir poc i hom gaudeix dels 
àpats amb amics, veïns i família. Es tracta d’una de 
les festes populars més arrelades als Països Catalans, 
on s’inicia amb la rebuda de la Flama del Canigó, 
que encendrà les fogueres de cada carrer, cada barri 
i cada plaça. Al seu voltant s’hi aplegarà la canalla 
amb els petards i s’encetarà un àpat comunitari. No 
hi faltaran la música ni el ball, els castells de focs, els 
banys a la platja, les herbes remeieres, les llegendes 
d’éssers fantàstics, la copeta de cava i la coca. Coca 
de forner o feta a casa, de llardons, amb fruita confi-
tada i farcida de nata, de crema o de trufa.

A Barcelona podem gaudir de totes aquestes tradi-
cions gràcies a un munt d’entitats que treballen braç 
a braç amb els veïnats per fer d’aquesta nit la més 
especial de totes.
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La revetlla de Sant Joan és una 
de les nits més celebrades arreu 
de la ciutat. Després de la rebuda 
de la Flama del Canigó, l’espurna 
s’escampa per la majoria dels 
barris, on s’encenen fogueres  
i peveters. La festa està assegurada 
amb música, àpats populars i  
petards fins ben entrada la nit!

LA NIT DE  
SANT JOAN,  
GAUDEIX-LA  
AL COSTAT DE CASA!

Per consultar la programació  
endreçada per districtes,  
accediu a barcelona.cat/santjoan  
o bé escanegeu aquest codi QR.

CIUTAT VELLA
REVETLLA AL RAVAL

Rambla del Raval
17 h  Anada a la plaça de Sant Jaume per recollir la Flama  

del Canigó.
19 h  Tornada en cercavila pels carrers de Ferran, Rambla,  

Sant Pau i Rambla del Raval.
20.30 h  Cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava.
22 h  Lectura del manifest, encesa del fogueró i sopar de 

carmanyola. 
23 h  Ball amb DJ.

Ho organitza: AIPCC.

REVETLLASSU
Passeig de Lluís Companys

20 h  Sopar popular, actuacions musicals i foguera.

REVETLLA A LA PLAÇA DE LA MERCÈ
Plaça de la Mercè

18 h  Activitats familiars, sopar popular i concerts.
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del barri Gòtic.

EIXAMPLE
REVETLLA A SANT ANTONI

Carrer de Viladomat entre Floridablanca i Tamarit
16 h  Construcció de la foguera. 
20 h  Percussió amb Toca’l 2.
21 h  Correfoc al voltant de la foguera.
21.30 h  Arribada de la Flama, encesa de la foguera, sopar  

de carmanyola i concerts.
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Antoni, 
Diables de Sant Antoni, Espai Prize i Ateneu Francesc Layret.
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FOGUERA I REVETLLA AL FORT PIENC
Carrer de Lepant amb Ausiàs Marc

A partir de les 17 h
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc.

SANTS-MONTJUÏC
REVETLLA A LA FONT DE LA GUATLLA

Carrer dels Montfar, s/n (davant del Centre Cívic Font de la Guatlla)
19 h  Arribada de la Flama del Canigó.
21 h  Sopar. Les taules i cadires pel sopar es poden reservar fins 

al 21 de juny al centre cívic.
23 h Ball amb DJ Xuli. 

Ho organitza: Comissió de Festes de la Font de la Guatlla.

REVETLLA A LA PLAÇA DEL FÈNIX
Plaça del Fènix

22 h  Disco mòvil. 
23.30 h  DJ Marikarmen Free.

Ho organitza: Comissió de Festes de la plaça del Fènix.

SARRIÀ – SANT GERVASI
REVETLLA A VALLVIDRERA,  
EL TIBIDABO I LES PLANES

Casal de Barri Can Rectoret (carrer de la Via Làctia, 4)
Revetlla, sopar, música i ball.

Ho organitza: Associació de Veïns i Cultural El Sanatori.

FOGUERA I REVETLLA A SARRIÀ
Centre Cívic Casa Orlandai (carrer de Jaume Piquet, 23)

21 h  Sopar.
22.10 h  Arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest.
22.30 h Cercavila fins a la foguera, encesa de la foguera.
23 h  Nit de DJ amb Sacromonte Kings.

Ho organitza: ACCO, AVS Porta de Sarrià, Centre Cívic Casa Orlandai  
i Diables i Diablesses de Sarrià.

GRÀCIA
FOGUERA I REVETLLA A GRÀCIA

Plaça de la Virreina
21 h  Encesa de la foguera.
21.30 h  Sopar veïnal.
23.30 h  Concert dels dels Pascuals i els Desnatats.

Ho organitza: Castellers de la Vila de Gràcia.

REVETLLA A GRÀCIA
Plaça de la Vila de Gràcia

20 h  Acte Institucional.
21.30 h  Revetlla popular.
23 h  Concert.

Ho organitza: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

HORTA – GUINARDÓ
REVETLLA DELS DIABLES DE MONTBAU

Pla de Montbau
A partir de les 10 h

Ho organitza: Diables de Montbau.

REVETLLA ALS JARDINS DE JUAN PONCE
Jardins de Juan Ponce, davant del Casal d’Avis “La Caixa”

A partir de les 15 h
Ho organitza: Associació d’Entreteniment Grupo Dance.
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REVETLLA DELS DIABLES D’HORTA
Parc de les Rieres d’Horta

A partir de les 16 h
Ho organitza: Diables d’Horta.

REVETLLA AL MAS GUINARDÓ
Plaça de Salvador Riera, 2

A partir de les 17 h 
Ho organitza: APV Mas Guinardó, Grup Torxa i Ateneu la Bullanga.

REBUDA DE LA FLAMA A HORTA
Plaça d’Eivissa

A partir de les 18 h
Ho organitza: Lluïsos d’Horta.

REVETLLA AL CARMEL
Rambla del Carmel amb el carrer del Llobregós

A partir de les 20 h
Ho organitza: ACR 40 p’arriba 40 p’abajo.

REVETLLA A LA VALL D’HEBRON
Jardins de Can Brasó (carrer de Juan de Mena, 10)

A partir de les 21 h
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d’Hebron.

REVETLLA AL BAIX GUINARDÓ
Carrer de Santa Carolina (entre Padilla i Castillejos)

A partir de les 21 h
Ho organitza: Associació Amics de la Revetlla.

REVETLLA A MONTBAU
Pla de Montbau (part baixa)

A partir de les 23 h
Ho organitza: AVV Montbau.

NOU BARRIS
REVETLLA A LA GUINEUETA

Masia de la Guineueta (plaça de Ca n’Ensenya, 4)
19 h  Sopar de carmanyola i concerts.

Ho organitza: Ateneu Popular de la Guineueta i altres entitats del barri.

REVETLLA A CAN PEGUERA
Pista de futbol (carrer del Doctor Pi i Molist)

21 h  Sopar popular i orquestra.

SANT ANDREU
REVETLLA

Parc d’Antoni Santiburcio
11 h  Revetlla i actuació musical.

Ho organitza: Hogar centrocastellano y leonés de Catalunya.

REVETLLA AL CONGRÉS I ELS INDIANS
Plaça del Congrés

19 h  Correfoc amb el següent recorregut: plaça del Congrés, 
carrer del Cardenal Tedeschini, de l’Espiga,  de Felip II, 
plaça del Doctor Modrego, carrer de Felip II i plaça del 
Congrés. 

20 h  Revetlla i foguera.
Ho organitza: A.C. Congregació Diabòlica del Congrés.
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REBUDA DE LA FLAMA  
DEL CANIGÓ A SANT ANDREU

Plaça d’Orfila
19.30 h  Taller de balls rodons.
20 h Cercavila de tabalers. 
20.30 h  Mostra de balls dels gegants de Sant Andreu.
21.15 h  Rebuda de la Flama del Canigó.
21.30 h  Cercavila amb els gegants i correfoc infantil amb  

els Diablons de la Satànica.
22 h  Lectura del manifest i encesa de la foguera a la plaça  

de Can Fabra.
22.30 h  Inici de la revetlla a la plaça de Can Fabra.

Ho organitza: La Satànica de Sant Andreu. Amb la col·laboració de: 
Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu, SCE La Lira  
i Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu – Can Galta Cremat.

REVETLLA A LA TRINITAT VELLA
Llosa del Metro Trinitat Vella

20 h  Sopar popular.
Ho organitza: Associació Els Triniteiros.

REVETLLA A LA SAGRERA
Plaça dels Jardins d’Elx

20.30 h  Arribada de la Flama del Canigó i repic de campanes.
20.45 h  Lectura del manifest.
21 h  Encesa de la foguera al carrer de Garcilaso amb Filipines.
21.15 h  Sopar popular.
23 h  Ball amb DJ George Gee.
 La reserva de taula pel sopar es pot fer a  

www.festesdelasagrera.cat i té un preu de 4 €  
(inclou dues consumicions).
Ho organitza: Comissió de Festes de la Sagrera. Amb la col·laboració de: 
Agrupament Escolta i Guia Pau Casals, i Drac, Diables i Gegants de la Sagrera.

SANT MARTÍ
DEGUSTACIÓ DE COCA

Mercat de Provençals (carrer de Menorca, 19)
De 9 a 13 h

Ho organitza: Associació Concessionaris del Mercat de Provençals.

REVETLLA A LA LLACUNA
Casal de barri la Llacuna (carrer de Bolívia, 49)

De 17 a 19.30 h
Música, ball, coca i cava.

Ho organitza: Cooperativa Antiga del Camp de l’Arpa.

REVETLLA A LA VILA OLÍMPICA
Carrer de Rosa Sensat,  
entre l’avinguda d’Icària i el carrer del Doctor Trueta

18 h Arribada de la Flama del Canigó i revetlla amb coca,  
cava i ball amb DJ.
Ho organitza: ACR El Sot de l’Illa.

REVETLLA A DIAGONAL MAR  
I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU

Avinguda de la Diagonal, 48 – 60
18 h Sopar per a persones sòcies de la cooperativa i orquestra 

amb ball per a tothom.
Ho organitza: Cooperativa Sagrat Cor de Jesús.

FOGUERA I REVETLLA AL CLOT  
I EL CAMP DE L’ARPA

Avinguda de la Meridiana entre Corunya i Aragó
19 h Sopar popular i concerts.
 Reserva prèvia de cadires per al sopar a l’Orfeó Martinenc 

(avinguda de la Meridiana, 97), per 4,50 € per persona 
(inclou una beguda).
Ho organitza: Orfeó Martinenc i Diables del Clot.

http://www.festesdelasagrera.cat
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ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
20 h  Recorregut per l’Orfeó Martinenc, el local dels Castellers 

de Barcelona i diversos carrers dels barris de la Verneda  
i la Pau i del Besòs i el Maresme.
Ho organitza: Castellers de Barcelona.

REVETLLA AL PARC  
I LA LLACUNA DEL POBLENOU

Carrer de Pere IV, entre Zamora i Pamplona
20.30 h  Rebuda de la Flama del Canigó.
21.30 h  Sopar de carmanyola amb cava.

Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del Parc.

CORREFOC A LA VERNEDA
Carrer de Huelva, entre Provençals i Agricultura

21 h  Correfoc d’arribada de la Flama del Canigó.
Ho organitza: Coordinadora d’Entitats VERN i Diables de la Verneda – 
Guspires de Sant Martí.

FOGUERA A LA VERNEDA
Parc de Sant Martí (carrer de Huelva amb Agricultura)

22 h  Encesa de la foguera i llançament de pirotècnia  
des del terrat del Mercat de Provençals.
Ho organitza: Coordinadora d’Entitats VERN i Diables de la Verneda – 
Guspires de Sant Martí.

FOGUERA AL CLOT
Carrer del Concili de Trento entre Lope de Vega i Espronceda

22 h  Encesa de la foguera amb la Flama del Canigó.
Ho organitza: Castellers de Barcelona.

REVETLLA A PROVENÇALS DEL POBLENOU
Parc del Centre del Poblenou

 Sopar popular, celebració amb coca i cava, i revetlla amb 
l’Orquestra Krater. Preu: 15 € (adults), 5 € (canalla entre 4 
i 10 anys) i 2 € (menors de 4 anys). Cal adquirir el tiquet al 
Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou.
Ho organitza: ACS Bac de Roda.

ALTRES ACTIVITATS

EIXAMPLE
TALLER DE COQUES DE SANT JOAN

Centre Cívic Cotxeres Borrell (carrer de Viladomat, 2 - 8)
Dimecres 22, de 18.30 a 21 h
Amb Muntsa Holgado de Cuinant Cultures. 
Preu: 17,31 €.  
Cal inscripció prèvia a cotxeresborrell.net

Ho organitza: Centre Cívic Cotxeres Borrell.

SANTS - MONTJUÏC
TALLER DE RATAFIA

Centre Cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12)
Divendres 17, a les 11 h
Preu: 10 € (per a ingredients).

Ho organitza: Centre Cívic El Sortidor.

http://cotxeresborrell.net
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TALLER DE COCA DE SANT JOAN
Centre Cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12)

Dimarts 21, a les 18.30 h
Preu: 6 € (per a ingredients).

Ho organitza: Centre Cívic El Sortidor i Forn Santa Madrona.

SARRIÀ – SANT GERVASI
TALLER DE FANALETS

Centre Cívic l’Elèctric (carretera de Vallvidrera a les Planes, km. 6,5)
Dimarts 7, dimecres 8, dimarts 21 i dimecres 22, a les 17 h
Cal inscripció prèvia a barcelona.cat/cclelectric

TALLER DE COCA DE SANT JOAN  
I DE SANT PERE PER A ADULTS

Centre Cívic Vil·la Urània (carrer de Saragossa, 29)
Divendres 10 i 17, a les 17 h
A càrrec de Cristina Calvo. Preu: 3 € (per a material).  
Cal inscripció prèvia a barcelona.cat/ccvil.laurania

ACTIVITAT FAMILIAR DE SANT JOAN
Centre Cívic Vil·la Florida (carrer de Muntaner, 544)

Dissabte 11, de 12.15 a 14 h
Fem coques de Sant Joan! A partir de 5 anys.  
Cal inscripció prèvia a barcelona.cat/ccvil.laflorida

GRÀCIA
BALL DE SANT JOAN

Centre Cívic La Sedeta (carrer de Sicília, 321)
Dijous 16, de 17 a 20 h
Ball amb orquestra i coca. 
Preu: 6 €. Es recomana reserva prèvia.

Ho organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sedeta.

HAVANERES PER SANT JOAN
Centre Cívic El Coll – La Bruguera (carrer de l’Aldea, 15)

Diumenge 19, a les 20 h
Ho organitza: Centre Cívic El Coll – La Bruguera.

SANT MARTÍ
BALL I BERENAR DE REVETLLA

Casal de Gent Gran Joan Maragall (carrer de Bermejo, 1)
Divendres 17, de 16.30 a 19 h
Ball amb música en directe i coca de Sant Joan. Accés preferent per 
a persones sòcies del casal.

Ho organitza: Casal de Gent Gran Joan Maragall.

SORTEIG DE COQUES I CAVA
Mercat de Provençals (carrer de Menorca, 19)

Dimecres 22, a les 14 h
Per participar del sorteig de coques i cava, caldrà dipositar en una 
urna un tiquet del mercat per un valor mínim de 10 € (al dors hi ha 
de constar el nom i telèfon). Data límit: 22 de juny.

Ho organitza: Associació Concessionaris del Mercat de Provençals.

http://barcelona.cat/cclelectric
http://barcelona.cat/ccvil.laurania
http://barcelona.cat/ccvil.laflorida
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La Flama del Canigó, un foc que fa seixanta-quatre anys que uneix els territoris 
de parla catalana.

Un dels rituals més distintius de la nit de Sant Joan a casa nostra és la Flama 
del Canigó, un foc sorgit al cim d’aquest massís i que en una sola nit s’estén 
per tots els territoris de parla catalana per encendre-hi fogueres. A més, el 
foc de la Flama del Canigó no s’apaga mai: durant tot l’any resta al Museu 
de la Casa Pairal de Perpinyà fins que, cada 22 de juny, es porta al cim del 
Canigó. A mitjanit, el foc de la Flama comença el recorregut i es va escampant 
i desdoblant per encendre les fogueres de Sant Joan de centenars de poblacions.

Aquest ritual va començar el 1955 per iniciativa de Francesc Pujades, un veí 
d’Arles de Tec (Vallespir). Inspirat en el poema Canigó de Jacint Verdaguer, va 
tenir la idea d’encendre els focs de Sant Joan al cim de la muntanya i repartir-ne  
la flama arreu. No va ser fins l’any 1966 que el foc va passar la duana per 
primera vegada i va arribar a Vic. I l’any següent, el 1967, va ser rebut a 
l’Ajuntament de Barcelona. A desgrat de la dictadura franquista, la tradició  
es va anar escampant per tots els territoris de parla catalana com a símbol  
de pervivència de la cultura del país.

L’ARRIBADA  
DE LA FLAMA 
 DEL CANIGÓ

PROGRAMA
A Barcelona, la Flama és rebuda amb tots els honors a la plaça de Sant 
Jaume. Després de dos anys d’actes adaptats a la plaça del Rei, el dijous 23 
de juny tornarem a gaudir del cerimonial d’arribada de la Flama a la ciutat. 
Hi haurà castell de focs, petards, música i molt més. Com mana la tradició, 
la Flama entrarà a la plaça al so de Muntanyes del Canigó i escortada  
per l’Àliga, els Capgrossos Macers i els Gegants de la Ciutat. Després  
de l’encesa del peveter, els representants de cada barri aniran pujant  
a l’escenari per agafar el foc que encendrà les fogueres de tota la ciutat.

17 h  Sortida de la Flama des del Camp Nou fins a la plaça de 
Sant Jaume. Recorregut: carrer d’Arístides Maillol, Riera 
Blanca, Creu Coberta, plaça d’Espanya, Gran Via, plaça de la 
Universitat, carrer de Pelai, la Rambla, passeig de Colom, Via 
Laietana i carrer de Jaume I.

17.45 h  Festa de rebuda de la Flama a la plaça de Sant Jaume. Amb la 
sortida de l’Àliga, els Capgrossos Macers i els Gegants de la 
Ciutat al so de la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

18 h  Arribada de la Flama del Canigó a la plaça de Sant Jaume i 
encesa del peveter. Pilar d’honor dels Castellers de Barcelona.

18.05 h  Balls de l’Àliga, dels Capgrossos Macers i dels Gegants de la 
Ciutat.

18.15 h  Lectura del missatge de la Flama d’enguany, escrit  
per Eliseu Climent, i parlaments.

18.45 h  Repartiment de la Flama. Els equips van passant per 
recollir el foc provinent del Canigó, que servirà per 
encendre fogueres de tota la ciutat.

19 h  Final de l’acte.
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MISSATGE DE LA FLAMA 2022
Som llengua i foc. De llengua, en tenim una, nacional i innegociable; 
la que ens uneix i ens identifica: el català de base que fonamenta la 
nostra cultura, que vehicula les nostres idees, que dona forma als 
nostres ideals i que es ramifica en una multitud de fórmules locals que 
l’endolceixen i el fan ric.

També som foc, deia. Foc primigeni, purificador i renovador de vida, i ho 
festegem amb ancestrals rituals pagans arreu dels Països Catalans. Les 
Falles de València anuncien l’arribada de la primavera. Uns mesos abans 
s’hauran encès les fogueres de Sant Antoni, de les quals en diem barraques 
als Ports de Morella i al Maestrat, o foguerons a Mallorca. Els correfocs i els 
focs d’artifici, d’aparatosa pirotècnia, inunden els carrers de pobles i viles 
en festa d’una atmosfera ensordidora i amb la dolça olor de pólvora.

Però sobretot no podem oblidar el foc amb què celebrem el solstici d’estiu. 
L’esperada nit de Sant Joan s’encendrà, al Canigó, la flama que haurà 
d’estendre’s simbòlicament de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó, i 
que es baixarà a peu per complicats camins de muntanya, des del cim de la 
nostra muntanya-emblema, gràcies a l’esforç de la nostra gent.

I és que, a diferència d’altres cultures, les catalanes i els catalans, del 
nord i del sud, de ponent i insulars, som un poble que camina. Caminem 
per conèixer i per estimar el país. El nostre present beu encara d’aquell 
excursionisme primigeni que, pas a pas, va fondre’s amb el territori. 
Transitar-lo lentament i amb la mirada amatent esdevé un tret de cultura.  
Ho varen fer Mossèn Cinto Verdaguer, Joan Coromines o Josep Maria 
Espinàs; i Perejaume amb el seu caminar artístic.

Caminem, també, com a expressió d’una resistència radicalment pacífica 
i revolucionària. Som de pas contundent, marcat, inflexible, que ens 
uneix com a poble en un sol crit, llimant divergències, acostant mirades. 
Caminar ha esdevingut un signe d’identitat propi, un gest de llibertat en 
el procés cap a la sobirania nacional. Recordeu les Marxes per la Llibertat, 
aquelles columnes humanes que entraren a Barcelona l’octubre del 2019. 
Aquesta imatge ho digué tot de nosaltres.

Som així: llengua i foc, i al mateix temps i si em permeteu la 
irònica paradoxa, som un poble incombustible que forja pas a pas, 
obstinadament, el seu propi futur.

Eliseu Climent

Consells sobre l’ús dels articles pirotècnics i les fogueres
• No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden 

encendre i explotar-nos al damunt.
• Si l’article falla en encendre’l, no l’hem de tocar fins que no hagin passat trenta 

minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo en remull durant una nit.
• Procurem encendre el ble per l’extrem, per tenir temps d’enretirar-nos.
• No hem de llançar coets, globus ni altres artefactes que continguin foc a menys 

de 500 m del bosc. Podríem calar-hi foc i originar un incendi forestal.
• No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de cap article 

pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir cremades, accidents oculars o 
traumatismes greus.

• Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d’artifici al carrer. Així 
evitarem el risc que se’ns cali foc a casa.

• Les candeles romanes no proveïdes de mànec especial s’han de fixar en un 
forat o en un test amb terra o amb sorra per no cremar-nos.

• No hem de ficar trons dins de totxanes ni ampolles, perquè, quan esclaten, fan 
metralla que es propaga incontroladament.

• No hem de tallar el tro final d’una traca. Si explotés fora de la traca, podríem 
prendre molt de mal.

• Els coets voladors no els hem de disparar mai agafant-los amb la mà,ni si 
tenen la barnilla trencada ni en llocs amb risc d’incendi (a la muntanya, vora 
d’arbustos secs, etc.). Hem de disparar-los col·locats en una posteta, preparada 
convenientment amb armelles. Així no prendrem mal ni causarem cap incendi.

• Hem de fixar bé les rodes d’artifici. Així evitarem que cremin incontroladament.
• Els focs artificials resultaran més brillants i més espectaculars si els disparem 

d’esquena al vent. A més, evitarem les cremades per espurnes.
• No hem de llançar cap petard contra persones o animals. Podem ferir-los 

greument.
• No hem de tirar cap coet amb la canya trencada, perquè sortiria en una direcció 

inesperada i podria esclatar malament.
• Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que a la vora no hi hagi líquids 

inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
• Per a la nostra seguretat i la de la família, hem de comprar els productes 

pirotècnics als establiments autoritzats per vendre’n.
• Hem de treure la roba estesa dels terrats. Evitarem que les guspires d’algun 

coet hi causin un incendi.
• No es poden fer fogueres enlloc sense l’autorització del districte pertinent.
• No hem de fer servir mai cap mena d’accelerant per encendre les fogueres.  

La deflagració que causaria podria calar foc als vestits o als cabells de la gent 
que hi hagués a prop de la foguera.

• A les fogueres, no hi hem de llançar bidons, llaunes, esprais, etcètera, perquè 
poden explotar. Tampoc no podem llançar-hi pneumàtics ni plàstics.



 @cultupopularbcn

   @culturapopularbcn

 @culturapopularbcn

 @culturapopularbcn

Organitza la Flama del Canigó:  
Òmnium Cultural

Consulteu-ne la informació actualitzada a 
barcelona.cat/santjoan
El 23 de juny, amb motiu de la revetlla de Sant Joan,  
el metro funcionarà tota la nit.

#SantJoanBCN 

Butlletí
Vols estar al dia de les activitats 
de cultura popular que es fan a 
la ciutat?

Subscriu-te al nostre butlletí i no 
deixis escapar cap detall de les 
festes i tradicions barcelonines!

Escaneja el codi QR  
i subscriu-t’hi!
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http://barcelona.cat/santjoan

