
XXXV TROBADA AL COLL DE MANRELLA 
Diumenge, 20 d’octubre de 2013 

 

La Vajol (Alt Empordà) 
 

 
73è aniversari de l ‘assassinat del 

president Lluís Companys 
 
 
 

PROGRAMA 
 

8.00h  Sortida de la plaça de la Universitat (davant de la 
Universitat) 

9.00h    Girona: davant de l’edifici de Correus, recollida de 
gironins. 

9.40h     Esmorzar l’àrea de l’Empordà.  
11.30h  Arribada al Coll de Manrella 
 

12.00 h  Actes al Coll de Manrella davant del Monument: 
              ♦ Arribada de la Flama de la Llibertat. 
  ♦ Salutació i benvinguda de l’Il. Sr. Alfons Quera, batlle d’Agullana. 
              ♦ Ofrena floral de les entitats i dels infants. 
              ♦ Lectura d’adhesions.  
              ♦ Concessió del Guardó Coll de Manrella 2013 “a una persona destacada pel seu servei al país”.      
              ♦ Parlaments: 

. Sr. Francesc Cruanyes, periodista 

. Sr. Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic d’Història, president de Taula pel Dret a Decidir de Girona   

. Sr. Quim Torra, escriptor, director del Born Centre de Cultura 

. Il. Sra. Dolors Manzanera, batllessa de la Vajol. 
♦ Interpretació musical a càrrec dels cantants: 
   . Marta Rius, especialista en les cançons de Teresa Rebull. 
   . Ramon Gual, cantant del Rosselló, especialista en cançons populars i tradicionals. 
♦ . Actuació dels castellers Angelets del Vallespir. 

              ♦  Dinar: botifarrada popular. 
              ♦  Llevant de taula: ballada de sardanes,amb la cobla Rossinyolets. 
 

16.30h  Visita sorpresa a una localitat de la zona 
19.00h  Tornada cap a Barcelona. A Girona, retorn dels gironins  
21.00h  Arribada a Barcelona 
 
Import: 
 
● Tiquet del dinar, beguda inclosa: 12 € (es compra allà mateix) 
● Autocar des de Barcelona anada i tornada: 30 € 
● Autocar des de Girona anada i tornada: 15 € 
 

NOTES:  
1. Cal fer la inscripció i reserva per telèfon 93 213 76 48 o bé per correu electrònic  ipecc@ipecc.cat. 
2. El pagament de l'import de l’autocar s'ha de fer efectiu a l’IPECC mitjançant un ingrés al compte corrent    (La Vajol) a “La CAIXA”, 
2100‐1006‐52‐0200061004, i guardar la còpia de l'ingrés per l'autocar el dia de la sortida. Feu constar el vostre nom i cognoms. 
 

Organització: Comissió d’Actes Lluís Companys de La Vajol 
Col∙laboració: IPECC, Casal Irla d’Horta, Llibreria Clau de Volta, Indrets del Record. 
 
 

                    
MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  
IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ  EEXXTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCAATTAALLAANNAA  
HHootteell  dd’’EEnnttiittaattss..  PPrroovviiddèènncciiaa,,  4422..  0088002244    BBAARRCCEELLOONNAA  ((PPaaïïssooss  CCaattaallaannss))  
TTeell::  9933  221133  7766  4488  ////  ee--mmaaiill::  iippeecccc@@iippeecccc..ccaatt  ////  WWeebb::  wwwwww..iippeecccc..ccaatt  
  



 
 

 
Camins d’exili 

 
Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat 
 
1939 
23  gener, al vespre, el President de la Generalitat Lluís Companys abandona Barcelona.  
“Si no fos pel meu fill, no sortiria de Catalunya i les tropes franquistes em trobarien al meu lloc a la 
Presidència de la Generalitat”. 
Surten camí de la Vajol, per Sant Hilari Sacalm, el castell de Montsolís i Figueres, a can 
Descalç, a Darnius. 
 
27 de gener arriba al mas Perxés d’Agullana. 
Paraules del President Companys, en aquest mas, a Xavier Benguerel, Rafael Tasis, i 
Domènec de Bellmunt:  
“Jo no compto; el país, sí, i molt; i al país li espera una altra època de privacions, llarga, interminable 
... Quin tràgic, quin immerescut destí el d’aquest poble, Catalunya! I, ara, els que es queden els faran 
víctimes de represàlies monstruoses...” 
“No, Catalunya no ha estat vençuda, Catalunya no pot morir!” 
“Estic apenat pels mals que ha sofert Catalunya i pels que li esperen sota la bota de l’invasor. 
“Però crec fermament en un demà millor i estic segur que els sacrificis soferts no seran estèrils. La 
raó i el dret triomfaran més tard o més d’hora, i d’aquesta Catalunya exhausta d’avui en sortirà una 
altra de gran i esplendorosa”. 
4 de febrer, passa a l’exili. 
 
1940 
13 d’agost, el President Companys és detingut a la seva residència de La Baule (Bretanya) 
per la policia militar alemanya, a petició de la policia espanyola franquista.  
El 20 d’agost és traslladat a la presó La Santé de París.  
El dia 27, és conduït a la frontera franco-espanyola d’Irun per a ser lliurat a la policia 
espanyola. 
29 d’agost, és ingressat als calabossos de la Direcció General de Seguretat, a la Puerta del 
Sol. És torturat i vexat. 
3 d’octubre, és traslladat a Barcelona, al castell de Montjuïc.  
14 d’octubre, se celebra el consell de guerra sumaríssim, que el condemna a mort. 
15 d’octubre, a les 6 del matí, és afusellat al Fossat del castell de Montjuïc. A les 10 del matí 
és enterrat.  

 
 
    
 
 
 
 
L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) és  present, com cada any, al 
XXXIII Aplec del Coll de Manrella per homenatjar el nostre president màrtir Lluís 
Companys. 
  
Encara que no puc assistir-hi enguany, per raons de salut, us envio un missatge breu i 
contundent. 
  
 



 
 
 
 
Que quedi clar, perquè la història ens ho ha demostrat, que és totalment impossible de 
dialogar i pactar amb Espanya. Volen continuar amb el centralisme i espoliar Catalunya. Per 
tant, la independència és l'únic camí. 
 
I és un greu error fer el joc a Espanya amb les retallades socials, educatives i sanitàries. 
Aquest no és el camí. El que cal fer per sobre de tot i per sobre de la crisi és marxar 
d'Espanya. Amb  la independència no tindrem llistes d'espera, dèficits pressupostaris, aturs 
importants i conservarem i ampliarem les prestacions socials, educatives i sanitàries. 
  
Tots els estats petits d'Europa s'han salvat de la crisi. Per què no Catalunya? Per què no 
tenim estat propi?  
  
Visca Catalunya Estat propi! 
 
Enric Garriga Trullols 
President de l'IPECC 
Barcelona, 13 d’octubre de 2011 
 
Un mes després, l’11 de novembre, Enric Garriga Trullols moria a Barcelona. 
 
 
 
 

 Colla Castellera  Els Angelets del Vallespir  Catalunya del Nord 
 
Per què Angelets del Vallespir? 
 

És en referència als Angelets de la Terra, aquells pagesos del Vallespir que van lluitar amb 
dignitat i coratge contra la voluntat del rei de França, Lluís XIV, quan aquest va voler 
obligar la comarca del Rosselló a pagar l'impost de la gabella sobre la sal. Això passava 
després del tractat del Pirineu, al segle XVII. Nos anomenem Angelets del Vallespir 
perquè, de la mateixa manera que aquells pagesos del Vallespir volien que els seus drets 
fossin respectats, nosaltres volem que la cultura i la identitat catalanes siguin respectades. 
Per altra banda, el castell és una construcció aèria on els qui pugen a dalt de tot són els 
mainatges, els més menuts, que esdevenen els nostres enxanetes. 
 


