
Commemoració del 736 aniversari de la Victòria Catalana (1285) 
 

XXXIV Trobada al Coll de Panissars 
 
 

  Diumenge, 10 d’octubre de 2021 
Programa: 
 

A les 8 del matí:  Sortida autocar: al centre de la plaça de la Universitat cantó de mar.  
Esmorzar a l’Àrea de l’Empordà. 
 

A 2/4 de 12: 
Ofrena floral a l’estela commemorativa del Coll de Panissars.  
 

► 736 anys de la Victòria Catalana del coll de Panissars (1285): Victòria de Pere el 
Gran, fill de Jaume I, contra l’invasor francès Felip III de França, dit Felip l’Ardit, que 
fou rei de França (1270-1285).  
 

Paraules de: 
 

▪ Il·lma. Sra. Sònia Martínez i Juli, alcaldessa de la Jonquera i presidenta del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. 
 

▪ Il. Sra. Anna Pérez i Mesquida, regidora de l’Ajuntament de la Jonquera i consellera 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
 

▪ Representant de l’IPECC, entitat iniciadora d’aquesta trobada anyal. 
 

▪ 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). 
 

▪ Missatge del Sr. Joan Badia i Homs, historiador medievalista. 
 

▪ Adhesió de representants d’associacions i entitats de la Jonquera i de Figueres. 
 

▪ Adhesió del Sr. Josep Lluís Fernàndez i Safont, coordinador de la Trobada al Coll de 
Manrella. 
 

▪ Recordança d’Enric Garriga Trullols, independentista i promotor cultural, iniciador 
de la Trobada anyal al Coll de Panissars, en el desè aniversari del seu traspàs.  
 

►Acompanyament musical pel músic Sergi Labarta, professor de l’Escola de Música de 
la Jonquera: Cant del poble, Se canta, himne occità, Els Segadors, himne nacional de 
Catalunya. 
 

►A la 1: Visita al Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera.  
 

►A 3/4 de 2: Dinar d’amistat, a la Societat “La Unió Jonquerenca” de la Jonquera. 
 

 

►A les 4 de la tarda: Visita a la vila de Darnius.  
  
 

 

Import: Autocar i dinar 40 € 
 

Organització i col·laboració 
Des de Barcelona: 
IPECC ipecc@ipecc.cat  
Indrets del Record indretsdelrecord@gmail.com T. 93 317 84 68   
  

Des de La Jonquera: 
Ajuntament de la Jonquera Tel. 972 55 40 05 
Centre Cultural de l’Albera - Can Laporta Tel. 972 55 57 13 

Escola de Música de la Jonquera Tel. 972 55 57 13 
 

mailto:indretsdelrecord@gmail.com


 
 

Placa commemorativa al Coll de Panissars 

 
L’any 1985 es commemoraren oficialment els 700 anys de la batalla del coll de Panissars, la 
victòria contra la invasió dels francesos al lloc de retirada del vençut i moribund Felip l’Ardit, 
rei de França; es féu un acte institucional amb parlaments sobre la història i s’hi inaugurà una 
placa que en recorda el fet.  
 

Enric Garriga Trullols, president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana 
(IPECC), transformà aquesta commemoració en trobada anyal. Fou l’iniciador de la 
continuïtat d’aquella commemoració al coll de Panissars. La seva fe i la seva lluita per la 
independència de Catalunya les va manifestar any rere any en cada una de les trobades.  
 
Reproduïm un fragment del seu parlament al Coll de Panissars del 2006: 
 

“La realitat és que el dret a l’autodeterminació és un dret universal superior a totes les 
constitucions. És mentida que no es puguin fer referèndums per la independència. És 
mentida que la Unió Europea no permeti la independència de Catalunya. És mentida que, 
per a obtenir la independència, calgui passar primer pel federalisme. Tinc una llista llarga 
de mentides que fan circular els polítics i que publica la premsa sense vergonya. 

 

Només un front comú farà avançar el país. Hem de demanar als polítics la independència, 
perquè no és possible una política social ni de progrés sense la independència, amb la qual 
puguem recuperar els recursos econòmics que genera el treball dels catalans, per poder 
avançar en tots els camps i ser iguals a tots els pobles del món que tenen un estat propi. 

 

Visca Catalunya lliure!” 

 
Nota:  
L’any 2017, per mor del Referèndum de l’1 d’Octubre, i per la situació tan tibant 
que va deixar la repressió policial espanyola, vàrem desconvocar la Trobada al Coll 
de Panissars.  
L’any passat, el 2020, a causa de la pandèmia, també vàrem desconvocar la 
Trobada. 
Això ens ha fet alterar el nombre de trobades, enguany hauria d’haver estat la 
XXXVI trobada i resulta que és la XXXIV Trobada. 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Restes arqueològiques del Coll de Panissars 



 
El coll de Panissars, entre les restes del priorat de Santa Maria de Panissars, lloc on es 
trobaven a l'Antiguitat la Via Domícia i la Via Augusta, i la fortalesa de la Bellaguarda 
(al fons). 
 

 



 
Jacint Verdaguer, poeta nacional de Catalunya. Va participar activament en el 
moviment de la Renaixença, era el temps de recuperar els drets de Catalunya. A través de 
la seva poesia  volia fer conèixer la llengua, la historia, la geografía, la pàtria. Avui i aquí, 
també s’hi fa present; al seu poema “L’Empordà” (1884) dedicat a l’historiador 
empordanès Josep Pella i Forgas, ens diu: 
   
   “Obirí a Bellaguarda, fortalesa 
   que vora el Coll de Panissars vetllant, 
   oh greu dolor! abriga, amb la francesa 
   bandera, lo trofeu de Pere el Gran. 
 

~~~~  

 

 
Visita a Darnius, població de la comarca de l’Alt Empordà  

 

 
 
 
 

 Dolmen de Puig Caneres 
Ha estat datat com de l’any 3500 aC. Probablement pertany a una població neolítica del principi 
de l’època del metall. Es troba situat en un paratge agroforestal al nord de la població. Fou 
descobert l’any 1894 i és el més occidental de tots monuments megalítics trobats dins el grup de 
Les Salines i l’Albera. 

http://comu.salines-bassegoda.org/ajuntaments/pwimg-proposta-1024-1-0/dolmen-de-puig-caneres-1.jpg


 Castell de Montroig 

Les restes del castell de Montroig són visibles des de tota la contrada, encimbellat al  
cim del mateix nom.  Documentat des de l'any 1070,  l'edifici conserva poques restes   
perquè ha tingut contínues reformes. Va ser malmès al segle XVI per ordre del virrei  
i enderrocat definitivament a la Guerra Gran (1793-1795) 
 
 
 

 Santa Maria de Darnius 
      Documentada des de l'any 1279, és un temple romànic de notables dimensions.  
      Està situada al centre del que fou el nucli emmurallat del poble i envoltada per un passeig  
      on es trobava l'antiga sagrera. És destacable el passadís cobert d'entrada a aquest recinte. 
 

 

Sant Esteve del Llop. 

Ermita romànica datada del segle XIV. L’absis d’estructura de romànic primitiu 
del segle XI. Situada enmig de prats envoltats de roureda i suros. 
 

http://comu.salines-bassegoda.org/ajuntaments/pwimg-proposta-1024-1-0/castell-de-montroig-1.jpg
http://comu.salines-bassegoda.org/ajuntaments/pwimg-proposta-1024-1-0/sta-maria-darnius-1.jpg


 

Plàtan de la Font d’en Massot.  
    Declarat arbre monumental el 1990 
 

 

 
Pantà de Darnius-Boadella construït el 1954. 
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