
Commemoració del 737 aniversari de la Victòria Catalana (1285) 
 

XXXV Trobada al Coll de Panissars 
 
 

  Diumenge, 2 d’octubre de 2022 
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.  
 

► 737 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·ltre. 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). 
 

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

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

 

►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. Exposició temporal. 
  

►A 2/4 de 3 : Dinar d’amistat a la Jonquera. Restaurant Bufet Lliure–Gran Jonquera. 
 

►A 2/4 de 5 de la tarda: Visita a l’històric poble de Cantallops  
► A les 6 sortida cap a Barcelona. ► A les 8 arribada a Barcelona. 
  
 

 

Import: Autocar 23 € pagar a l’autocar.  
Dinar Bufet lliure 17 € pagar individual cadascú. 
 

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

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 
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Trobada anyal al Coll de Panissars 

L’any 1985 es va fer un acte institucional solemne per commemorar oficialment els 700 anys de 

la victòria catalana del coll de Panissars (1285).  
 
Enric Garriga Trullols, president de l’IPECC,  ho va trobar tant encertat això de commemorar 
una victòria dels catalans, que ho va convertir en Trobada anyal.  
I des d’aquell any, hi hem vingut sempre, amb l’excepció de l’any 2017 que, -el mateix dia 1 
d’octubre- que feia 732 anys que havíem guanyat aquella batalla contra l’invasor francès, 
lluitàvem i rebíem garrotades per intentar d’alliberar-nos de l’invasor espanyol, que ens té 
subjugats des del 1714.  
  
Si el 1285 no haguéssim guanyat aquella batalla, avui no seríem on som, se’ns hauria engolit 
l’estat francès. És per això que és bo de celebrar-ho.  
 
Catalunya, els Països Catalans, és una terra que ha estat sempre cobejada. Llavors i ara. I a 
nosaltres, els seus habitants, treballadors de mena, ens voldrien, com deia el poeta, “sords i 
muts a tota queixa”. Doncs, no, treballarem, escoltarem i parlarem i lluitarem per alliberar-nos. 
Fins a la victòria! 

▬▬   ▬▬   ▬▬   ▬▬ 
Memòria d’Elna (1285) 
Cada any invitem la professora Daniela Grau d’Elna, organitzadora del Dia de la Memòria 

d’Elna, que cada any hi anem a commemorar la gran massacre i escarni que els francesos 
varen fer a la ciutat d’Elna. Era aquesta  mateixa batalla, d’aquell Felip l’Ardit, rei de França, 
que volia conquerir Catalunya perquè hi regnés el seu fill, i que se’n va haver d’entornar pel 
coll de Panissars vençut i moribund.  
Volem compartir amb ella el dolor d’Elna amb el triomf del Coll de Panissars. 
 

El nom d’Elna ens quedarà gravat al cap i al cor perquè, gràcies a molta gent anònima 
d’aquesta ciutat germana, l’1 d’Octubre de 2017, vàrem poder tenir les urnes per anar a 
votar.  

 
 
“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 (1926 – 2011) 
 

“Sense la independència, no hi ha possibilitats de crear a Catalunya una política justa, 
honesta i regenerada” Antoni Gaudí (1852 – 1926) 
 

“Els drets humans emparen, amb les persones, els pobles.” Manuel de Pedrolo (1918 -1990) 
 

“La història no és ni un examen, ni una carrera, ni un llibre d'història. Tots som història, tots 
la construïm, a tots ens pertoca recuperar-la i restaurar-la.” Jordi Bilbeny 



Recordança de Lluís Maria Xirinacs (1932-2007) 
 

90 anys de la seva naixença, 15 anys del seu traspàs 
 

(Barcelona, 6 d’agost 1932 – Ogassa (Ripollès), 6 d’agost 2007) 
 

Doctor en Filosofia, ex-senador, escriptor i pensador. 
Activista infatigable per la pau i pels nostres drets nacionals. 

Fundador, ànima i impulsor de la Fundació Randa.   
 
 
 “Si un dia, davant de la nostra demanda d’independència, Espanya ens tornés a envair 
explícitament per via militar, jo no sóc partidari de la resistència armada. Caldrà més que 
mai practicar la no violència activa. I que el món vegi ben clar la nostra condició d’envaïts, 
que ara roman dissimulada.” 

A la nova “democràcia espanyola”, els vividors de sempre voldrien seguir explotant 
camperols, obrers, nens i ancians, nacions i pobles... com abans però amb paraulotes i gestos 
“campetxans”, amb llibertats simbòliques, pintant de blanc el que abans era gris, etc. Ells 
han perfeccionat la primera violència, la violència ofensiva, que roba, per obra de pocs, les 
butxaques de tots amb la inflació, amb factures absurdes d’electricitat, que condemna a la 
ignorància en no invertir en escoles, que pren la feina amb l’evasió de capitals, que priva 
barris sencers d’asfaltat, de comunicacions o de desguassos, per mitjà de l’evasió d’impostos, 
que deté i apallissa i arrenca confessions per mitjà de tortura, que jutja i condemna sense 
proves concloents, que legisla inadequadament sota amenaça de grups de pressió militars o 
econòmics i que té prou diner per teixir-se un ample i bellíssim domàs per tapar tota aquesta 
immundícia amb usos i maneres democràtics, la via pacífica vers l’harmonia social. 

Lluís Maria Xirinacs 

▬▬   ▬▬   ▬▬   ▬▬  
 
 

 

Visita a Cantallops 
 
 

Cantallops, 
         petit poble històric i acollidor 

 
 



Església de Sant Esteve 
 

Se’n tenen notícies documentades des de l’any 1279 amb el nom d’ecclesia de Cantalupis, és 
l’antiga capella del castell, el campanar era una de les torres. Conserva part de l’estructura 
romànica (s. XI), però el s. XVIII s’hi afegiren capelles laterals. 

                 
 

La muralla forma part del conjunt medieval del  Castell de Cantallops. Es bastí segurament 
durant el segle XII i es remodelà al cap d’uns 200 anys, quan s’hi afegiren els merlets que la 
coronen, equipats amb ganxos de pedra d’on penjaven uns batents de fusta  que permetien 
als arquers obrir i tancar l’obertura entre merlets per on disparaven les sagetes. 
D’aquesta fortificació en resta, a part de la torre campanar,  un tram de muralla que consta 
d’un mur alt amb un pas de ronda d’uns 30 metres de llargada. El pas de ronda recorre la 
muralla per la cara interna i era per on circulaven els defensors de la plaça tant per a fer les 
rondes de vigilància com per defensar-la dels enemics. 
 

La muralla, que encerclava i protegia la població, tenia dues portes amb arcs de mig punt 
obertes al sud i al nord. D’aquestes dues portes de la muralla només n’ha sobreviscut una 
petita part de l’arc del portal nord, al carrer de les Escoles. Es poden observar els grans 

https://caminsdecantallops.files.wordpress.com/2015/03/1_muralla.jpg
https://caminsdecantallops.files.wordpress.com/2015/03/2_muralla.jpg


carreus que formaven aquest arc, actualment inclosos dins el mur d’una de les cases del 
carrer. 

                   
 

 

 

A més, a la banda nord del poble hi ha la muntanya de Requesens, en ple Paratge Natural 

d’Interès Nacional (PNIN) de l’Albera, que conserva una fauna i una flora riquíssimes, les 
restes del castell de Requesens, d’origen medieval i reformat el 1899, elements preindustrials 
com forns de calç, desenes d’antigues carboneres, pous de neu i de glaç, diversos masos del 
segle XIX i una presa i una serradora de principis del segle XX. 
És precisament tota aquesta riquesa cultural i paisatgística que ha atret i inspirat al llarg del 
segle XX a diversos artistes que han nascut o han viscut a Cantallops, com ara el 
músic Eduard Toldrà. 
 
Històricament la riquesa material del poble s’ha basat en l’agricultura, sobretot de vinya i 
olivera, i la ramaderia, encara que, sobretot durant el segle XIX, la petita indústria del suro 
va ser molt important. Avui, el sector terciari ocupa la major part de l’economia local. 
 
La riquesa cultural i natural és notable i conserva elements significatius des de la 

prehistòria a l’actualitat. Cal destacar el conjunt de dòlmens que hi ha a la zona de 
Cantallops, La Jonquera, Capmany, Espolla i Sant Climent. 
 
Text: Miquel Serrano 
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