
XLIV TROBADA Al COLL DE MANRELLA  
 

Monument del Coll de Manrella (La Vajol-Agullana) (Alt Empordà) 
  

Diumenge, 16 d’octubre de 2022 
 
 

► A les 8 del matí: Sortida autocar: al centre de plaça de la Universitat, banda de mar. 
 

►Esmorzar a l’Àrea de l’Empordà. 
 

►A les 11:  Acte de Trobada al monument del Coll de Manrella. 
 

●  Arribada de la Flama de la Llibertat 
 

● Benvinguda a càrrec dels batlles de la zona: Agullana, La Vajol, Morellàs-Les Illes 

(Vallespir). 
 

 

● Ofrena floral al president Lluís Companys, d’Ajuntaments, entitats i ofrena floral 
dels infants. 
 

● Adhesió d’entitats. 
 

● Lliurament del Guardó Memorial Coll de Manrella 
 

● Parlaments:  
 

▬ Dr. Joan Baptista Olòriz i Serra, catedràtic d’Institut, exdiputat al Congrés dels     
      Diputats. 
 

▬ Alfons Romero i Dalmau, historiador, de Figueres. 
 

● Actuació del cantautor empordanès Tomàs Fletxa.  
 

A les 2: Dinar de germanor 
              

►Tarda, a les 4: Visita cultural sorpresa. 
 

A les 6: Sortida cap a Barcelona. 
 

A les 8: Arribada a Barcelona, plaça de la Universitat. 
 

 
 

Organització: Comissió d’Actes Lluís Companys (La Vajol) 
 
 

 

Col·laboració i inscripcions:  
 

     Indrets del Record.  indretsdelrecord@gmail.com   Telf. 93 317 84 68 
     IPECC ipecc@ipecc.cat 
 

     Llibreria Clau de Volta. Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó.  
     claudevolta@hotmail.com   
  

Col·laboracions: Ajuntaments d’Agullana, Ajuntament de La Vajol, Societat la 
Concòrdia d’Agullana, Societat la Camèlia de La Vajol, Construccions Agullana, 
Restaurant Manrella (La Vajol), Hostal-Restaurant Casa Comaulis (La Vajol), 
Restaurant Ca la Conxita (La Vajol), Forn de Pa Cortada (Agullana).    
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Lluís Companys i Jover 
(El Tarròs, 1882 –Barcelona, 15 d’octubre de 1940) 

 
 

 
 

Cada any, el diumenge després del 15 d’octubre,   
al monument del coll de MANRELLA, 

es fa una Trobada per rememorar  
l’exili i el vil assassinat  

del president de Catalunya  
 

Lluís Companys i Jover 
 

per les forces franquistes enemigues de Catalunya. 
 

I en record dels qui passaren camí de l’exili. 
 
 

 



Monument commemoratiu al Coll de Manrella 
 

S’inaugurà el 1979, en honor del president Lluís Companys i els exiliats. 
                                                                              

                                                                                                                (FALGUÉS FOTOGRAFIA) 

 

Pel Coll de Manrella, al terme municipal d’Agullana, el 1939 varen passar,  
camí de l’exili, unes 50.000 persones. Entre aquelles persones hi havia el  

president de Catalunya, Lluís Companys i Jover 
i Joseba Andoni Agirre ta Lekubetar, lehendakari d'Euskadi.  

 
 
 
 

    
 

Ofrena floral dels infants 

 
 



 
Encesa de la Flama de la Llibertat 

 

Guardó Coll de Manrella 
 

La Comissió d'Actes Lluís Companys (La Vajol) atorga el guardó Memorial president Lluís 

Companys Coll de Manrella  “a una persona destacada pel seu servei al país” 
Els guardons es varen iniciar el 2003 i fins al 2019, ni el 2020 ni el 2021 no s’han concedit, a 

causa de la pandèmia. 

2003. El primer guardó es va lliurar a Aida Lorenzo Rosa, en representació de les famílies 
d'afusellats o empresonats pel franquisme.  
El seu pare, Juan Lorenzo Alcalde, natural de Salamanca, va ser un Guàrdia Civil destinat a 
Figueres que va jurar fidelitat a la República. L´1 de març de 1939 va ser condemnat a pena de 
mort per rebel·lió militar i set dies després, el 8 de març, el varen afusellar al cementiri de 
Girona, convertint-se en un dels primers afusellats a les comarques gironines. 
Aida Lorenzo va rebre, l’any 2017, de mans de l'aleshores director dels Serveis Territorials de 
Justícia a Girona, Jordi Martinoy, el document individualitzat, expedit pel Parlament de 
Catalunya que va declarar nuls els judicis sumaríssims, i dóna fe de la nul·litat del consell de 
guerra dictat per causes polítiques contra el seu pare.  
 
Parlaments a la Trobada del Coll de Manrella 
  

Historiadors, polítics, escriptors, activistes culturals, s’adrecen a la gent amb l’afany de 
preservar la memòria històrica i enllaçar els fets amb la continuïtat de la lluita present, social i  
per aconseguir la llibertat de la Nació Catalana, l’anhel dels catalans de tots els temps.  
 
. 
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El Camp de la Bóta 

Jo vull la pau, 
però no vull l’oblit. 

 

Màrius Torres 



 
Aquests versos de Màrius Torres són gravats a la placa del peu del monument al Camp de la 

Bóta, a Barcelona, en memòria de les víctimes republicanes, que en aquest lloc, un cop 
acabada la guerra, per venjança, per aterrir tot un poble, el règim feixista de Franco hi anava 
afusellant gent, entre el 1939 al 1952. 
 
El Fossar de la Pedrera 
 

Als afusellats els duien amb camions a la muntanya de Montjuïc per ser soterrats al Fossar de 

la Pedrera, i des de dalt els estimbaven, a través d'una rampa, al clot fet prèviament per 
soldats a les ordres franquistes, i ficats dins de caixes de fusta, eren cobertes amb calç viva i 
terra perquè la putrefacció dels cossos es produís al més ràpidament possible. 
El 1953, al Fossar de la Pedrera s'hi van deixar d'enterrar els afusellats per la repressió. 
 
Mausoleu al president Lluís Companys. El 1985 s’erigí un mausoleu al Fossar de la Pedrera 
on foren traslladades les despulles del president Lluís Companys que reposaven en un nínxol, 
procurat per la família. 
Actes anyals d’homenatge al president Lluís Companys al cementiri. Cada 15 d’octubre, 
data de la seva execució després d’un procés sumaríssim, les autoritats polítiques i la societat 
civil catalana hi fan ofrenes florals al seu honor i memòria.  
 

I el diumenge següent, organitzat per l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat 

de Catalunya, amb la col·laboració de Cementiris de Barcelona CBSA, es fa un acte popular 
d’homenatge al president Companys al Fossar de la Pedrera. 

 

IIII _____________Indrets del Record_______________         
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