Guia breu de la Trobada
La Trobada, o Aplec del Canigó
És una festa de Catalunya (del nord i del sud) que es fa al massís del Canigó (Pirineus Orientals),
el terme "Trobada" també engloba a vegades la festa de la regeneració i de Sant Joan, que hi
estan relacionades.
Diverses etapes:
1. El cap de setmana més proper al 15 de juny (el 2018 serà el 16-17 de juny) es puja als
voltants del refugi dels Cortalets (a 2150 metres, darrera fita abans del cim del Canigó),
allà es planta la tenda o es dorm al refugi. L'objectiu és pujar un feix de sarments i deixarlo prop de la creu de ferro que corona el cim de la muntanya. En general 800 persones
passen la nit a la zona i hi fan festa. Són habituals les danses tradicionals i els menjars
catalans.
2. A la planta baixa del Castellet, monument de la vila de Perpinyà, es conserva una flama
encesa el 1960. Aquesta flama es porta fins al cim del Canigó, on es regenera cada any,
això es fa el 22 de juny quan es pon el sol.
3. La flama es torna a baixar perquè a les revetlles del vespre del 23 de juny encengui les
fogueres de Sant Joan de tots els pobles. Al Canigó es cremen els sarments aquesta nit, i
després es torra carn sobre les brases que queden.
Consells pràctics:
1. Una associació (http://casaldelconflent.cat) en col·laboració amb les autoritats organitza
l’esdeveniment.
2. Les reserves per al refugi dels Cortalets es poden fer a partir del 15 de març de cada any,
les places estan molt sol·licitades. http://refugedescortalets.ffcam.fr/reservation.html
3. No es pot circular en cotxe per les pistes que pugen al refugi (excepte amb autorització
especial per als representants dels pobles de Catalunya, màxim 100 vehicles). L’ideal és
pujar a peu.
4. Accés pràctic per venir:
Per raons de seguretat i de gestió de la massificació durant la Trobada i Sant Joan, la pista
del Llec que porta a deu minuts del refugi es tallarà a partir del: Mas Malet
Períodes de tancament de les pistes per als vehicles de motor
• Trobada: des del divendres 15 de juny del 2018 a les14 h fins al diumenge 17 de juny a les 14 h
• Sant Joan: del 21 de juny al vespre fins al 23 de juny al matí.
Per anar a peu del mas Malet al roc Mosquit calculeu 2:30 h, i fins al refugi afegiu-hi 1:30 h.

	
  

