
 

 
 
 

Benvolguda gent, 
 

A la programació anyal de les trobades del 2017, anunciàvem per al dia 1 d’octubre la trobada 
anyal al Coll de Panissars. I s’hi esqueia bé aquesta data perquè just l’1 d’octubre de 1285 
Pere el Gran, fill de Jaume I, amb l’almirall Roger de Llúria i els almogàvers vencien Felip 
l’Ardit de França que havia envaït Catalunya i pretenia apoderar-se’n.  
 
Cada any anem al lloc dels fets a commemorar aquesta victòria catalana, a iniciativa d’Enric 
Garriga Trullols, president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, traspassat 
el 17 de novembre de 2011. 
  
Enguany, l’1 d’octubre de 2017, ens toca a nosaltres lluitar: hem d’anar a votar el referèndum 
que ens ha de dur la victòria contra la invasió espanyola que ens té sotmesos de fa més de 
tres-cents anys. Lluitem i vencerem.  
 
Ara, doncs, estem molt ocupats, però el diumenge que puguem, anirem al Coll de Panissars a 
commemorar l’alliberament històric d’aquell temps i a celebrar l’alliberament nostre d’ara, que 
deixarem marcat a la història. 
 
Volem agrair a tothom que s’ha compromès als actes del Coll de Panissars d’enguany: 
 
. a l’historiador que ens fa el seguiment dels passos de la nostra història en aquells indrets, 
. als representants d’entitats que hi fan parlaments, 
. a la professora d’Elna que ens recorda la barbàrie de Felip l’Ardit de França, aquell mateix 
1285, amb la destrucció de la ciutat i la massacre de la gent dins de la catedral on s’havien 
refugiat,  
. al professor de l’Escola de Música de la Jonquera que ens acompanya els cants. 
. al Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera, per la seva recepció, 
. al restaurant que ens havia d’acollir i preparar el dinar de germanor, 
. a les autoritats de la Jonquera que sempre ens hi acompanyen: regidors de l’Ajuntament i 
d’una manera especial a l’alcaldessa de l’Ajuntament de la Jonquera per la seva col·laboració a 
l’organització i participació a l’acte.  
. i a tothom qui, disposats a assistir-hi com cada any, esperarem trobar una data propícia.   



Visca Catalunya lliure! 
 

Visca Catalunya nou Estat d’Europa! 
 
 

 
“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”.  
 

Enric Garriga Trullols 
 
 
 “La repressió es mor quan el col·lectiu a què es destina és capaç de col·lapsar-la, de 
reaccionar-hi no pas com a individus que es poden doblegar sinó tots junts, com una mata de 
jonc.” 
 

"...Juga a perdre la por i escriu a qualsevol 
paret de casa teva tots els noms que han omplert 

de llum la teva vida, per dir-los un a un 
i no sentir-te mai ni abandonat ni sol...”  

 

Miquel Martí i Pol 
 
 

“Catalunya és un poble que ha estat lliure i que ho vol tornar a ser.” 
 

              Francesc Macià 
 
 

  “Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. 
  En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres.” 
 

                                                                 Lluís Companys 
 
 

“No tenim un estret nacionalisme. 
Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania és per millorar la qualitat dels nostres 
conciutadans i per obtenir que Catalunya, intensament civilitzada, pugui oferir una efectiva 
col·laboració en l’obra de millorament i progrés de la humanitat.” 

 

Pompeu Fabra 
 

La independència de cada nació 
és el bé més preuat per establir la pau a la Terra. 

Mai cap país no pot mercadejar la qualitat de la seva llibertat. 
 

Lluís Maria Xirinacs 
 



“Catalunya, aixeca el front!” 
 

Jacint Verdaguer 
 
 

“Sense la independència, no hi ha possibilitats de crear a Catalunya  
una política justa, honesta i regenerada” 
 

                Antoni Gaudí 

 
 

“Els drets humans emparen, amb les persones, els pobles.” 
 

Manuel de Pedrolo 
 

“Entre tots ho farem tot!” 
 
 

Joan Ballester i Canals 

 
 

 
Il·lustració de Joan Grau i Cànoves 
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