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    EL COR DE LLUM VIVENT 
 
    Si t’alces lentament sobre la por 

    –sobre la teva por feta palau–, 

    veuràs que no hi ha res en el camí 

    que et pugui deturar. Van plantar sabres 

    i bales i fusells a cada pas. 

    I vam aprendre a mirar dolçament 

    com es movia la nit de les nits 

    ben per damunt de les nostres carícies, 

    i a dir-nos l’un a l’altre que tan sols 

    podíem viure en el recer del somni. 

 

    Però t’has alçat i has mirat i has comprès 

    que la por no existeix, i que la sang 

    vessada arreu és una altra esperança 

    que renta els ulls de tots els caminants. 

    T’has alçat perquè ets llum, perquè retornes 

    de l’alta llum, perquè saps que la llum 

    esborra tots els odis i obre el cor 

    de totom a totom, perquè tots som 

    un cor de llum vivent ja bategant 

    fent el camí d’amor cap a la llibertat. 
 

        Jordi Bilbeny 

        Nadal del 2016 

 



RECORDANÇA 
 
 

El 17 de novembre del 2011 va traspassar l’Enric Garriga Trullols. Fa, cinc anys, doncs, del seu traspàs. 
Ens escau i tenim voluntat de fer-ho, de recordar la seva memòria.  
 
Ens escau, perquè ens va fer relligar el coneixement de la nostra història amb els llocs on havia estat 
viscuda. Els personatges i els fets associats als indrets.  
 
Amb l’IPECC, que ell presidia, va organitzar l’anada a resseguir les petges de la història de Catalunya, 
l’expansió de Catalunya per la Mediterrània, per les illes i la terra ferma d’Itàlia i de Grècia. I a la resta 
d’Europa, tots els llocs històrics de referència catalana i un recorregut per tots els indrets que 
resseguiren els exiliats catalans del 1714.  
 
I, presidint el CAOC, vàrem recórrer tot Occitània, i és bo recordar-ho ara que s’acompleixen deu anys 
que l’occità  és oficial a Catalunya i després que ell treballés tant per defensar aquesta llengua 
germana. 
 
I participant en infinitat de trobades commemoratives, actes patriòtics i culturals, hem resseguit tot 
Catalunya, els Països Catalans sencers.  
 
La seva col·laboració en trobades anyals organitzades per entitats, hi va ser des del primer dia; l’Enric 
Garriga organitzava sempre un autocar des de Barcelona. I alguna de les trobades que ell va iniciar 
s’han convertit en  trobades anyals.  
 
Els seus discursos a les trobades eren sempre reivindicatius i encarats a encoratjar la gent a treballar 
per la independència. En mostrem un fragment:    
 
 “Farem una mirada retrospectiva al temps més gloriós de la nostra història, necessària per a 
 entendre i saber afrontar l’actual situació colonial de la nostra nació. Els catalans, per la manca 
 de coneixements històrics, adoptem posicions servils, resignades, conformistes, sense valorar 
 degudament els drets nacionals que ens atorga la nostra història mil·lenària”. 
 
La lluita per la causa de la independència ha de ser quotidiana. Cada dia és un pas més que anem fent 
per endinsar-nos en la ruta que cal fer per proclamar la nostra Independència, i ens cal ser valents, no 
defallir davant de les amenaces que ens fan i les que ens faran, davant de la por que ens volen 
infiltrar, davant de tots els atacs que ens vulguin fer. No ens han de poder aturar. Hem decidit 
deslliurar-nos d’aquesta Espanya que ens escanya  i que ens voldria fer desaparèixer. 
 
Quants patriotes que hem conegut que han lluitat al llarg del temps per l’alliberament de Catalunya 
s’haurien volgut trobar en un moment tan decisiu com el que vivim nosaltres. Ara els recordem d’una 
manera especial i ens enforteix la seva lluita. No els decebrem. El nostre poble s’ha fet seva aquesta 
fita, i ben aviat la conquerirà.  
 
Que la fe de Macià en una Catalunya lliure ens encoratgi.      
 
Visca Catalunya nou Estat d’Europa! 
 
Nadal de 2016 
 
T.C. 
 



Trobades anyals per la Independència 
 

Que la Independència ens atrapi en estat d’alerta i treballant! 

 
2017. Relació de trobades programades 

 
Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar Enric Garriga 
Trullols, president i fundador de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC).  
Els objectius són diversos: conèixer el país, la seva història, la seva cultura, la seva projecció al món; 
però tots conflueixen en un de sol: honorar la nació catalana i la seva gent, en el camí cap a la 
independència. 
 
Cada una d’aquestes trobades és una convocatòria per manifestar la voluntat del poble, el qual, 
mitjançant totes les iniciatives que es puguin fer, és cridat a empènyer per a aconseguir la llibertat! 

   
Sou tots convidats a assistir-hi! 

 
Participació i organització d’autocars des de Barcelona: 

 

Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ipecc@ipecc.cat 
 

Indrets del Record. Tel. 93 317 84 68.  indretsdelrecord@gmail.com 
 

____________________________________ 
 
 

Data i lloc de cada trobada: 
 

* Les assenyalades són de dates movibles i poden canviar  
 
 

Febrer, diumenge dia 19 
XXXXVIII Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat. 
En arribar, Ofrena floral al monument al poeta Jacint Verdaguer.   
Actes: Ofrena de la Flama de la Llengua al Pare Abat, missa conventual.  
Cerimònia de Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a l’atri del monestir.   
A la sala d’actes, conferència i cant coral.  
Organització d’enguany: Centre Excursionista d’Olot  
Dinar al Casal Català d’Hostalets de Pierola.  
Tarda: Visita al Centre  de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP).   
 
 

Març, dissabte * (data a determinar) 
         Fraga (Franja de Ponent). Al Casal Jaume I de Fraga. Palau Montcada. Carrer de Sant Josep de       
        Calassaç, 12. 
        Jornades per la dignificació lingüística. Acte cultural: ponències i comunicacions. 
        Organització: Casal Jaume I de Fraga. 

Dinar col·lectiu a Fraga. Tarda: visita cultural (per determinar) 
 

mailto:ipecc@ipecc.cat
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Maig, dia 22  
Folgueroles. Diada del poeta Jacint Verdaguer. Celebració del seu naixement (17-5-1845).  
Ofrena floral de les autoritats. Concurs de rams de flors boscanes ofertes al monument a 
Verdaguer. Ballet de Folgueroles. Conferència a can Dachs per una personalitat convidada, i 
parlament de l’alcalde. Visita a la casa Museu Verdaguer. Mercat del Llibre Vell de Poesia. 
Organització: Ajuntament de Folgueroles i la Fundació Jacint Verdaguer.  
Dinar col·lectiu a l’ermita de Sant Sebastià. Commemoració del Pacte dels Vigatans (17-5-1705). 
Organització: Òmnium Cultural de Vic. Tarda, visita a Manlleu, amb referències verdaguerianes. 

 
 
 

Juny, diumenge dia 11 
Cementiri de Montjuïc. Homenatge al poeta Jacint Verdaguer a la seva tomba.  
Commemoració del seu traspàs (10 de juny de 1902). 
A les 10 del matí: Ofrena floral a les tombes de personalitats relacionades amb Verdaguer.  
A les 12 del migdia, acte dedicat a Verdaguer a la seva tomba: 
Ofrena floral de l’Ajuntament i d’entitats. Parlaments, recitació i cant de poemes de Verdaguer 
amb la coral Poble que canta.   
Organització: Indrets del Record, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.  
Dinar col·lectiu a Caldetes i a la tarda visita per la vila a indrets que duen records verdaguerians. 
Recordança de Josep Palau i Fabre en el centenari del seu naixement. 

 
 
 
Juny, dissabte dia 24 

Pla de Can Pegot, Ogassa. Trobada de record i homenatge a Lluís M. Xirinacs.  
Diada Nacional dels Països Catalans. 
Lectures d’homenatge, i de reivindicació. Lectura del Manifest dels Focs de Sant Joan. 
Música i cants.  
Organització: Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs.  
Dinar de motxilla al mateix Pla de Can Pegot, si el temps ho permet, per poder gaudir del 
paisatge. Tarda, visita històrico-cultural (per determinar) 
Organització: Indrets del Record. 

 
 
 

Juliol, diumenge dia 16 
XXXVIII Aplec independentista al Pi de les Tres Branques.  
Escenificació del poema de Jacint Verdaguer Lo Pi de les Tres Branques sobre l’arribada de Jaume I per a ser 
proclamat rei a Lleida el 1214. Cercavila, amb gegants d’Espinalbet, Castellers de Berga, grallers i Trabucaires de 
Castellar del Riu. Fer l’Arribada al rei-infant, amb el seu tutor Guillem de Montrodon. Recital del poema i Ofrena 
floral dels infants al Pi Vell.  
Acte patriòtic al Pi Vell: Parlament de personalitats vingudes d’arreu dels Països Catalans.  
Cant d’Els Segadors. 
A la 1: Acompanyament amb Cercavila cap a l’acte del Pi Jove. 
Organització: Ajuntament de Castellar del Riu.  
Col·laboració: Indrets del Record, i entitats del Berguedà. 
Acte al Pi Jove organitzat per grups de joves independentistes. 
Dinar col·lectiu al Centre Cívic d’Espinalbet.  
Tarda: visita a la històrica vila de Bagà. 

 
 
 
 



Octubre, diumenge dia 1 
XXXII Trobada al Coll de Panissars. 732 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. 
Ofrena floral al monument del Coll de Panissars, parlament de l’alcaldessa de la Jonquera, altres 
autoritats i representants d’entitats, música i cants.   
Visita al Museu de l’Exili de la Jonquera. 
Dinar col·lectiu a la Societat “La Unió Jonquerenca”.   
Tarda: Visita guiada per l’historiador Joan Badia i Homs a les restes arqueològiques de Trofeus 
de Pompeia, la Via Augusta i Santa Maria, damunt del Coll de Panissars a la serralada de l'Albera.  
Organització: Ajuntament de la Jonquera, IPECC i Indrets del Record. 

 
 
 

Novembre, diumenge dia 12 
XXVIII Retrobament Català de Prats de Molló. Homenatge a Francesc Macià i els seus 
voluntaris (Els Fets de Prats de Molló, 1926).  
Al monument a Francesc Macià: Ofrena floral i parlaments del batlle de Prats de Molló, 
representants de grups polítics i d’entitats.  Himne d’Els Segadors.   
Organització: Ajuntament de Prats de Molló i l’Associació Prats Endavant. 
Passant davant de la vil·la Denisa on s’allotjà l’Estat Major de Macià.  
Al monument a Jacint Verdaguer: Ofrena floral, poesia i cant.  
Dinar d’amistat a Prats de Molló.  
Tarda: Visita a Sant Llorenç de Cerdans (Alt Vallespir).  

     Organització: IPECC i Indrets del Record. 
___________________________   

 
 
Octubre, diumenge dia 15 
XXIX Trobada al Coll de Manrella (La Vajol).  
Homenatge al president Companys i als exiliats del 1939.  
Ofrena floral i parlaments. Lliurament del Memorial president Lluís Companys-Coll de Manrella 2017. 
Dinar d’aplec a l’esplanada davant del monument. Sobretaula amb música i cançons. 
 
          Observació:   
             Cada any assistim a aquesta trobada, però enguany no hi podrem participar per escaure’s     
             que la fan el mateix dia 15, aniversari de l’afusellament del president Companys, i així   
             podrem assistir als actes d’homenatge que es fan a Barcelona a la seva memòria.  

 
______________________________________________________________________ 

 
 

 

Trobades a les quals podem assistir sense que calgui organitzar autocars 
 
 

Juny, dissabte dia 10  
Vil·la Joana de Vallvidrera, Casa Verdaguer de la Cultura.  
A 2/4 de 5 de la tarda: Commemoració del 115è aniversari del traspàs del poeta Jacint Verdaguer 
(Vil·la Joana, 10 de juny de 1902).  
Ofrena floral al llit on morí. Visita a la Casa Verdaguer de la Cultura.  
Acte cultural: recitació i música.  
Organització: Ajuntament de Barcelona 



 
 

Agost, divendres dia 11  
Ripoll. Commemoració de la mort del comte Guifré I, dit el Pelós 
(morí l’11 d’agost del 897). Al monestir, Ofrena floral a la seva tomba.  Al claustre, lectures i 
recordança de Lluís Maria Xirinacs i Maria Dolors Alibés.  
Visita al Museu Etnogràfic. Ruta pel Firal del comte Guifré.  
Dinar col·lectiu al Centre d’Acollida Turística. 
Organització: Indrets del Record 

 
Setembre, diumenge dia 10 
 Vigília de l’11 de Setembre al Fossar de les Moreres.   
Acte de Vigília a les 9 de la nit: Rebuda i Ofrena floral a la Flama de la Resistència Catalana, duta des 
de Cardona. Missatge del Memorial 1714.  
Parlaments de representants d’arreu dels Països Catalans, música i cants.  
Organització: Memorial 1714. 
Ofrena floral de l’IPECC al bust del general Moragues, a la seu del Memorial 1714. 
 
 
Setembre, dilluns dia 11  
11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya.  
Al Fossar de les Moreres: Ofrena floral. Visita a la seu del Memorial 1714.  
Acompanyament a l’Ofrena floral de l’Assoziazion Cultural Rebellar, vinguts de Saragossa:  
      “A OS ARAGONESES CAITOS EN 1714 EN ESFENSA D’OS FUEROS Y A CORONA D’ARAGÓN”.  
Dinar col·lectiu. (ERC l’organitza al carrer Bruc, xamfrà amb Trafalgar).  
A les 5 de la tarda: Manifestació reivindicativa de l’11 de Setembre. 

 
 
Diumenge, 15 d’octubre 
Montjuïc. Al fossat de Santa Eulàlia, on va ser afusellar el president Companys: A les 6 del matí 
marxa de torxes, Ofrena floral i parlaments. 
Al Fossar de la Pedrera: a partir de les 9 del matí:  Ofrena floral del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, del Parlament, de l’Ajuntament de Barcelona, de partits polítics i d’entitats, al mausoleu 
del president Lluís Companys, i al monument als Immolats. 
 

Al monument al president Companys (a l’inici del passeig de Lluís Companys, prop l’Arc de Triomf). 
A la 1 del migdia: Ofrena floral, parlaments i lectures.  
Organització: Ajuntament de Barcelona Districte de l’Eixample. Participació: Indrets del Record. 
 
 
Novembre, dissabte * (data a determinar)  
Barcelona. XXIX Premis Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols.  
Tarda: Acte de lliurament dels Premis (lloc a determinar).  Presentació de cadascun dels premiats       
i lliurament de la placa d’honor, parlaments, música i cant.   
Organització: Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) 
 
 
 
Desembre, dilluns dia 25 
Cementiri de Montjuïc. Diada de Nadal.  
Matí, a partir de les 10, Ofrena floral a la tomba del president Macià: ERC, Generalitat de Catalunya, 
Parlament, Ajuntament de Barcelona. El cant del ocells interpretat al violoncel. 
A 2/4 de 12, a la plaça de Catalunya, al monument al president Macià. 



Acte d’homenatge: Ofrena floral, parlaments, música i cant. 
Organització: Casal d’ERC de Barcelona Vella i Districte de l’Eixample. 
 
 
Juny, divendres dia 23 
Barcelona, plaça de Sant Jaume. Rebuda de la Flama del Canigó renovada al cim de la muntanya 
del Canigó la matinada del 22 al 23 de juny, i distribuïda arreu dels Països Catalans. 
A les 5 de la tarda: Actuació musical, parlaments i lectura del Missatge. Recollida de la Flama del 
Canigó per a d’encesa dels Focs de Sant Joan, per part d’entitats de tots els barris de Barcelona.  
Organització: Òmnium Cultural 

 
 
 

Assistència a Trobades organitzades per altres entitats: 
 

 . Federació d’ERC de Barcelona-Casal Irla d’Horta Guinardó-Llibreria Clau de Volta  
 claudevolta@hotmail.com  
 
 . Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)  
 Tel. 93 415 90 02  Nova adreça: Carrer d'Olzinelles, 118, 08014 Barcelona 
 
 . Òmnium Cultural Telf. 93 319 80 50  www.omnium.cat 
 
 
Gener, diumenge, 29  
Prada de Conflent. Inici de la renovació de la Flama de la Llengua Catalana encesa a la tomba de 
Pompeu Fabra. Actuacions de cultura popular.  Dinar col·lectiu.  
Organització d’enguany: Centre Excursionista d’Olot. 
Organització d’autocar des de Barcelona i col·laboració: Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó-Llibreria 
Clau de Volta. 
 
 
Abril, dissabte dia 29 
València. Manifestació en commemoració del 25 d’abril.  
Tarda a les 5: Manifestació pels carrers de València. Lectura del Manifest.  
Convoca: Acció Cultural del País Valencià. 
Matí: Visita a llocs històrics de la ciutat. Dinar col·lectiu 
Organitza: Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó-Llibreria Clau de Volta. 
 
 
Maig, diumenge * (data a precisar)  
Elna. Dia de la Memòria. Remembrança de la Massacre del 1285.   
Missa en català a la catedral. Al claustre: Parlaments d’homenatge i reivindicatius.  
Al jardí: Ofrena floral a la placa commemorativa.  
Comissió organitzadora Daniela Grau i la col·laboració de l’Ajuntament d’Elna.  
Dinar col·lectiu. Tarda: Visita a un lloc històric i simbòlic de l’exili català (a determinar) 
* Mes, data i lloc (a precisar) 
Inici del Correllengua 2017.  
Inici del Correllengua al lloc de naixença de la personalitat homenatjada d’enguany. 
Organització: Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). 
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Novembre, dissabte, dia 4  
Perpinyà. Diada de Catalunya del Nord. Manifestació contra el Tractat dels Pirineus.   
Final del Correllengua.  
Tarda: Manifestació. Inici a la plaça de Catalunya i finalitza al Castellet. Parlaments. 
Organització: entitats de Catalunya del Nord i la CAL.   
Matí: Visita a llocs històrics (per determinar). Dinar col·lectiu. 
 
 

 Trobades probables amb data sense precisar: 
 
 

Capçanes (Priorat) 335 anys del naixement de coronel Pere Joan Barceló i Anguera, conegut com a 
Carrasclet. Patriota i heroi de la Guerra de Successió, nascut a Capçanes el 1682. 

 
 

Sant Feliu de Guíxols. 141 aniversari del naixement de Josep Irla i Bosch, (Sant Feliu de Guíxols, 24 
octubre 1876 – Sant Rafèu, Provença, 19  setembre 1958).  
President de la Generalitat de Catalunya a l’exili (1940–1954). 
 

 

 

Sanatori de Puig d’Olena  
75 aniversari del traspàs del poeta Màrius Torres.  
                                       (Lleida, 30 agost 1910 – Puig d’Olena, Sant Quirze Safaja, 29 desembre 1942). 
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