
 
 
 

RUTES DE L’EXILI 

1. “Camins de l’exili i el llegat cultural de la Catalunya republicana. Agullana i la 

Vajol” 

ADREÇADA A GRUPS ESCOLARS DE CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA, ESO I 

BATXILLERAT I GRUPS D’ADULTS 

 

Dades tècniques 

 

· Durada: 1 dia (5-6 hores) / Preu per adult / alumne: 12 € 

· Grups de menys de 20 adults / alumnes: 240 € / grup 

Grups escolars de les Comarques de Girona consultar al MUME reduccions de preus del programa 
INDIKA de la Diputació de Girona. 

 

Informació i reserves per a visites guiades i rutes: 

Tel. 972 556 533 / info@museuexili.cat 

Descripció 

La Jonquera i els pobles del seu entorn foren testimonis de l’èxode republicà i 
escenari important de l’etapa final de la Generalitat Republicana i de la retirada de 
centenars de milers d’homes i dones. Entre aquests ciutadans hi figuraven algunes de 
les personalitats més representatives de la cultura catalana la majoria de les quals es 
van establir al Mas Perxés d’Agullana abans de travessar la frontera.  La ruta inclou la 
visita a l’exposició permanent del MUME, a la sala sobre l’exili cultural ubicada a 
Agullana i culmina amb la visita als voltants de la Mina d’en Negrín i  el recorregut 
d’un dels camins de l’exili emprès, entre altres persones, pels principals dirigents de la 
Generalitat i del govern de la República amb la finalitat de creuar la frontera cap a 
França.  
 
És la ruta de l’exili propera a la Jonquera, Agullana, la Vajol, Coll de Lli, Coll de la 
Manrella i Morellàs-les Illes. 
 
Objectius 

 Oferir als alumnes l’oportunitat de trepitjar  camins que són part de la 
història del nostre país i experimentar sensacions d’empatia que difícilment 
viuran  només amb els llibres.  

 La percepció del  paisatge que els envolta i les sensacions que aquest els 
provoqui aniran acompanyades per lectures de cartes i testimonis així com 
d’un recull de fotografies que ajudaran encara més a entendre la 
complexitat de la guerra civil espanyola i el seu conseqüent exili.  

 Oferir espais i moments de contemplació i de reflexió tant individuals com 
de grup. 
 

 

mailto:info@museuexili.cat


 
 

Dinàmica de la ruta 

 
 10:00 -11:15- Visita al MUME. En cas de realitzar la ruta a l’hivern 

(desembre-gener) la visita al MUME podria ser posterior a la ruta per tal 
d’aprofitar les hores de llum. La visita permet situar històrica i 
geogràficament el conflicte bèl·lic així com rebre informació concreta de 
l’exili del 39, acompanyat de molt material gràfic de l’exposició permanent 
del museu, que  facilita l’empatia amb els fets  i permet rebre una visió 
global del conflicte.  

 11:30-11:45- Viatge i arribada a Agullana  
 12:00-12:45 - Visita al Centre d’Interpretació d’Agullana (la cultura catalana 

a l’exili)  
 13:00-13:15 Autocar i arribada a la Vajol  
 Pausa i dinar de pícnic (30 min.)  
 13:45-14:45 Camí a peu i visita de la Mina Canta (amagatall del tresor de la 

República)  
 15:00-16:00- Camí al Coll de Lli, pas de frontera, lectura de testimonis i 

fotografies.  
 16:00 - Tornada a la Jonquera  
 16:30- Arribada a La Jonquera. Final de la ruta. 

 
*Es podria modificar l’ordre de l’itinerari en funció de l’horari del Centre d’Interpretació d’Agullana. Els 
horaris de desplaçament són aproximats, es prega puntualitat per tal de complir amb les 6 hores de la 
ruta. En cas de no disposar d’aquest temps o de necessitats horàries específiques, preguem es faci 
constar en el moment de la reserva per tal d’adaptar les activitats de la ruta. 

 
A tenir present 

 És recomanable que els guies puguin compartir el viatge d’autocar amb els 
alumnes per tal d’ampliar comentaris i coneixements, relat de testimonis, 
etc.  Això implicarà que a la tornada l’autocar faci una petita pausa a La 
Jonquera per tal de deixar els guies.  

 En cas de no ser factible per qüestió d’horaris del grup, els guies poden 
viatjar independentment.  

 La dinàmica de visita, tant al MUME com a l’espai d’interpretació 
d’Agullana, s’adaptarà en funció del número d’alumnes. Fins a dos grups es 
poden fer les visites simultànies. En cas de tres grups la dinàmica 
s’adaptarà a l’espai. Els alumnes estaran sempre amb el seu educador-guia 
realitzant alguna activitat.  

 S’intentarà respectar al màxim els horaris previstos, però cal tenir present 
que el fet de creuar una frontera pot implicar algun retard. 
 

Suggeriments 

 Calçat i roba còmoda i adaptats a la climatologia.  
 Menjar de pícnic. 

 Sensibilitzar als alumnes sobre la temàtica.  
 En cas de que per raons de logística (situació de la casa de colònies, 

horaris, etc) calgués alguna adaptació, us preguem ens ho feu saber amb 
temps. 


