
XXXVIII TROBADA AL COLL DE MANRELLA 
 

Commemoració del 76è Aniversari de l’assassinat del 
president de la Generalitat de Catalunya 

 

Lluís Companys 
 

Diumenge, 16 d’octubre de 2016, La Vajol (Alt Empordà) 
 

PROGRAMA: 
A les 8 del matí: Sortida de plaça de la Universitat, davant de la Universitat de Barcelona. 
Esmorzar a l’àrea de l’Empordà. 
 

A les 12 del migdia: Actes al Coll de Manrella davant del Monument. 
 

♦ Salutació de benvinguda pel presentador de l’acte Dr. Enric Pujol i Casademont,  
historiador. 
♦ Ofrena floral de les entitats i dels infants. Lectura d’adhesions. 
 

♦ Arribada de la Flama de la Llibertat. 
 

Il·lma. Sra. Marina Gutés i Serra, batllessa d’Agullana. 
Il·ltre. Sr. AndreuBordanell, batlle de les Illes-Morellàs (Vallespir). 
 
 

 

♦ Lliurament del Memorial president Lluís Companys Coll de Manrella  2016, que les  
JERC de l’Alt Empordà atorguen “a una persona destacada pel seu servei al país”; enguany  
s’atorga al Sr. Albert Gurt i Pujades, de cent anys, atleta i dirigent esportiu, personalitat  
reconeguda en el món de l’esport i l’activitat social. 
 

♦ Actuació musical del cantant Ramon Gual, de la Catalunya del Nord. 
 

♦ Parlaments: 

 
 

♦Sr. Miquel Arnaudies, president de la Federació d’Entitats en Defensa de la Llengua i la  
Cultura Catalana (Catalunya del Nord). 
 

♦Sr. Jordi Font i Agulló, director del Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera. 
 

♦Sr. Xavier Díez i Rodríguez, escriptor i historiador especialitzat en els moviments socials  
al segle XX. 
 

♦Il·ltre. Sra. Teresa Jordà i Roura, diputada d’ERC al Congrés dels Diputats de Madrid. 
 

♦ Cant d’Els Segadors amb acompanyament del cantant Ramon Gual. 
 

♦  Dinar de germanor: botifarrada popular. 
♦  Llevant de taula: cançons populars per Ramon Gual, cantant i animador cultural. 
 

A les 4 de la tarda: Anada al poble de Lledó. Visita cultural i històrica. 
     A les 6: Sortida de tornada cap a Barcelona. 

 

* En cas de tramuntana o de pluja, el dinar es farà a la Societat La Camèlia, de la Vajol. 
 

     Import: autocar i dinar 30 € 
 
 

Organització: Comissió d’Actes Lluís Companys. 
Organització de l’autocar des de Barcelona: Llibreria Clau de Volta, claudevolta@hotmail.com 
Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó.  
Col·laboració: IPECC: ipecc@ipecc.cat 
Indrets del Record: indretsdelrecord@gmail.com - Inscripcions: 93 317 84 68 
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Cada any, el diumenge després del 15 d’octubre, al coll de Manrella, 

fem una trobada per rememorar el vil assassinat del president Companys 
per les forces franquistes, enemigues de Catalunya. 

 
Encesa de la Flama de la Llibertat 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Ofrena floral dels infants 
 

 



 

 
 
 

La Comissió Pro-Homenatge al president Lluís Companys 
al Coll de Manrella atorga el guardó 

 

Memorial president Lluís Companys Coll de Manrella 
 

“a una persona destacada pel seu servei al país” 
 
Des de la seva institució s’ha lliurat a les persones: 
 
2003. Maria Olivar, lluitadora per reivindicar la memòria dels morts al camps d’extermini nazis.  

El seu espòs morí al camp de Mauthausen. 
 
2004. Enric Garriga Trullols (Barcelona 1926 – 2011).  

Activista cultural, president de les associacions IPECC i CAOC, occitanista, lluitador per la 
llengua i la llibertat de totes dues nacions, Catalunya i Occitània. 

 
2005. Francesc Ferrer i Gironès (Girona 1935 – 2006).  

Historiador, polític i escriptor; per la seva trajectòria cívica i cultural i per la seva lluita incessant 
per la llengua catalana. 

 
2006. Neus Català i Pallejà (Els Guiamets, Priorat, 1915). 

Supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück, defensora de la memòria dels qui 
moriren i patiren en els camps d’extermini nazis.  

 
2007. Josep Rahola i d’Espona (Barcelona 1918).  

Exsenador, per la seva lluita d’oposició al franquisme, ferm defensor de la llengua catalana 
i de la llibertat. 

 
2008. Feliu Matamala i Teixidor (Amer 1912 - Girona 2009). 

Activista cultural; per la seva contribució a la defensa de la llengua i la cultura catalanes, 
singularment amb la fundació a Girona de la llibreria Les Voltes. 

 
2009. Miquel Giralt i Fernández (Palamós, 1932 – La Vajol, 2014).  

Alcalde de la Vajol del 1979 al 1999, iniciador i promotor de la Trobada anyal al Coll de Manrella. 
 
2010. Armand Samsó i Gaixet (Salses 1920-2012).  

Activista cultural, lluitador de la catalanitat a la Catalunya del Nord, artífex del monument 
Porta dels Països Catalans de Salses. 

 



2011. Pere-Ignasi Fages i Mir (Barcelona 1942 – Sant Miquel de Fluvià 2012). 
Lluitador per la democràcia, promotor i productor de cinema d’art i assaig.  

 
2012. Nemesi Solà i Franquesa (Moià 1929). 

Activista cultural, llibreter, lluitador per la independència; per la seva tasca persistent i eficaç 
de lluitador irreductible en moltes iniciatives cíviques, ja des dels temps més difícils. 

 

 2013. Teresa Rebull (Sabadell 1919 - Banyuls de la Marenda 2015).  
Cantautora, lluitadora per la llibertat, la justícia social i la catalanitat a la Catalunya del Nord. 

 
2014. Aureli Argemí i Roca (Sabadell 1936) 

Fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les 
Nacions (CIEMEN) i defensor dels drets nacionals dels Països Catalans. 

 
2015. Montserrat Carulla (Barcelona, 1936) 

Actriu, altament compromesa amb el moviment independentista a través de l’Assemblea 
Nacional Catalana.  
 
 

 
Montserrat Carulla després de recollir el guardó Memorial Lluís Companys Coll de Manrella ‘2015. 

 
 

 
Montserrat Carulla mostra el guardó al costat del seu marit. 

 
_________________________________________    

 
  



 

Memorial President Lluís Companys Coll de Manrella 2016 
 

 
 

Albert Gurt i Pujades, nascut a Narbona (Occitània) el 21 de juliol de 1916. 
 

Ja el 1931, amb una colla d’amics, practicava l’atletisme. 
 

El 1936 havia de competir a l’Olimpíada Popular de Barcelona, organitzada com a boicot als 
Jocs Olímpics de Berlín, utilitzats per Hitler. S’havia d’inaugurar el 19 de juliol, però va haver 
de ser cancel·lada a causa del cop d’estat de Franco i l’esclat de la guerra. 
Socialment estava vinculat a moviments d’esquerres, que s’uniren per aconseguir el triomf de 
l’Esquerra Republicana de Macià. 
 

Fou empresonat i després va ser cridat a fer el servei militar a l’Àfrica durant dos anys.  
 

En tornar a casa, el 1942, va reprendre la pràctica de l’atletisme. 
 

S’especialitzà en marxa atlètica i aconseguí les millors marques del moment. 
 

Ha estat set vegades campió de Catalunya: en 10 km (1944, 1945, 1946, 1947, 1948) 
i en 30 km en ruta (1944, 1946).  
 

I, també, tres vegades campió d’Espanya de 10 km marxa en pista (1945, 1946, 1955). 
 

 

Entre el 1945 i el 1956 ostentà el rècord estatal de 10 i 20 km en pista.  
 

Disputà la prova dels 10 km dels Jocs Mediterranis de Barcelona (1955), després de fer el 
primer relleu de l’àmfora amb aigua del Mare Nostrum recollida al port grec d’Empúries fins 
a vessar-la a les Fonts de Montjuïc de Barcelona.  
 
 

La seva carrera esportiva en marxa atlètica va durar trenta anys i la seva última competició la 
va fer quan tenia cinquanta anys. 
 

 

El 1968 fundà el Club Natació Figueres i el presidí fins al 1972. 
 

Fou regidor d’Esports de l’Ajuntament de Figueres.  
 

Impulsà el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.  
 

És soci del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) des del 1935. 
 

Rebé la medalla Forjadors de la Història Esportiva de Catalunya (1987).  
 

Les pistes d’atletisme de Figueres porten el nom d’Estadi Municipal Albert Gurt, en 
homenatge als èxits obtinguts durant la seva trajectòria esportiva. 
 



El 2015, l’Ajuntament de Figueres li atorgà el títol de Ciutadà d’Honor, en reconeixement de 
la seva trajectòria esportiva i també de la seva relació amb la ciutat com un exemple de 
ciutadania i de compromís polític, cultural i cívic. 
 

El diumenge 16 d’octubre de 2016, en la 38a. Trobada al Coll de Manrella, la Vajol (Alt 
Empordà), en commemoració del 76è aniversari de l’assassinat del president de la 
Generalitat de Catalunya Lluís Companys i en recordança dels qui hagueren de patir l’exili, 
serà atorgat a Albert Gurt i Pujades el Memorial President Lluís Companys Coll de 
Manrella 2016. 
 

 
 

Cartell d’eleccions  
 
 
 

 
Soci número 4 de la Unió Esportiva Figueres 

 
 



 

Lliurament de les distincions Ciutat de Figueres, el Dia de Ciutat de Figueres 2015. 
 

L’Ajuntament li ha atorgat el títol de Ciutadà d’Honor. 
 

Albert Gurt i Pujades és veu cap al mig de la fotografia i va amb bastó. 
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