
XXIX Trobada al Coll de Panissars 
Commemoració del 729 aniversari de la Victòria Catalana (1285) 

 

Diumenge, 28 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►A les 8 del matí: Sortida autocar, Plaça de la Universitat davant de la Universitat. 
 
►A 2/4 de 12: Ofrena floral a l’Estela Commemorativa del Coll de Panissars. Recepció de les 

autoritats. 
 
Commemoracions històriques 

► 900 anys de la naixença de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona i príncep 
d’Aragó, casat amb la reina Peronella d’Aragó. Fundador de l’estat català medieval 
compartit amb els aragonesos. 

 
► 800 anys de l’arribada a Catalunya de Jaume I, que a l’edat de sis anys va ser dut de 
Narbona a Lleida, on en les Corts generals va ser reconegut com a sobirà de la Corona 
catalanoaragonesa. Al castell de Montsó, de la mà del seu tutor, Guillem de Mont-rodon, va 
rebre les ensenyances per a regnar. 

 
► 300 anys de dominació borbònica: 1714-2014. Amb cruels repressions ens 
arrabassaren les llibertats i les Constitucions. 9N: Votar Independència per recuperar-les. 

 
► 729 anys de la Victòria Catalana del Coll de Panissars (1285): Victòria de Pere el 
Gran, fill de Jaume I, contra l’invasor francès Felip l’Ardit, fill del rei de França. 

 
Paraules de: 
▪ Sònia Martínez i Juli, alcaldessa de la Jonquera. 
▪ Representant de l’IPECC, entitat iniciadora de la trobada anyal. 
▪ Representant de les JERC de la Jonquera i de Figueres. 
▪ Professora Daniela Grau, coordinadora del Dia de la Memòria d’Elna 

   (recordança de la massacre d’Elna el 1285 per l’invasor francès Felip l’Ardit). 
▪ Josep Lluís Fernàndez i Safont, coordinador de la Trobada al Coll de Manrella. 

 
► Cant dels Segadors amb acompanyament musical. 
 
►A 2/4 d’1: Visita guiada al Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera, i a l’exposició itinerant:   
    “Helios Gómez, la revolució gràfica”. 
 
►A les 2 del migdia: Dinar col·lectiu a la Jonquera. 
 
►A les 5 de la tarda: Visita cultural a un indret que cal confirmar. 
  
 Autocar i dinar: 48 € Cal fer l’ingrés a  l’IPECC  - La CAIXA c/c  2100-1006-52-0200061004 
 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Jonquera, tel. 972 55 40 05, i del Centre Cultural de l’Albera, Can 
Laporta, tel. 972 55 57 13, la Jonquera. 
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