
 
 

RUTES DE L’EXILI 
 
2. “Records de l’exili. Sant Cebrià i Elna” 
 
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’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 
 
A l’altre costat de la frontera, tal com assenyalen els testimonis, per a molts l’exili es 
va convertir en una tragèdia d’immenses proporcions. França no estava preparada 
per a l’arribada de centenars de milers de persones. La seva reacció va ser lenta i 
tardana en l’organització de camps de refugiats,  que van esdevenir autèntics camps 
de concentració a les platges d’Argelers, Sant Cebrià i altres municipis del litoral 
mediterrani, així com també en diversos indrets de l’interior. Enmig del desastre, 
l’actuació d’algunes organitzacions polítiques i de ciutadans francesos a títol 
particular, i d’entitats internacionals d’ajuda humanitària, que es concretaren en 
iniciatives com la de la Maternitat d’Elna, són dignes de ser recordades com a 
contrapunt d’humanitat i cant a l’esperança. 
 
L’activitat comença amb una visita al MUME i tot seguit s’emprèn la ruta de l’exili en 
direcció a Sant Cebrià –que inclou visita a espais de memòria com  el monument 
dedicat a Lluís Companys al costat de la platja- i a la Maternitat d’Elna. 
 
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.  

 11:30-12:30  Viatge i arribada (50 min.)   
 12:30-13:30  Visita al monument a Lluís Companys i a la platja. Lectura de 

testimonis i explicació del camp de concentració de Sant Cebrià.  
 13:30-14:00 Pausa i dinar de pícnic.  
 14:30  Arribada a Elna  
 14:30-15:30  Visita a la Maternitat d’Elna   
 15:30  Tornada a Catalunya (40 min.)  
 16:15  Arribada a La Jonquera. Final de la ruta. 

 
*Aquesta ruta pot modificar l’ordre de l’itinerari en funció de la reserva a la Maternitat d’Elna.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 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. 


