
Museu Memorial de l’Exili

SERVEI EDUCATIU
C- Rutes de l’exili per a Cicle Superior de Primària, ESO i BATXILLERAT

DADES TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ

1.- CAMINS DE L’EXILI

Adreçada a grups escolars de Cicle Superior de Primària, ESO, batxillerat i grups d’adults.

 Durada: un dia (5-6 hores).

 Preu per adult / alumne: 12 €. / Grups de menys de 20 adults / alumnes: 240 €/grup.

La Jonquera i els pobles del seu entorn foren testimonis privilegiats de l’èxode republicà i escenari important de l’etapa final de la Generalitat republica-
na i de la retirada de centenars de milers d’homes i dones. La ruta recorre un dels camins de l’exili, emprès, entre altres persones, pels principals 
dirigents de la Generalitat, del Govern basc i del Govern de la República per tal de creuar la frontera cap a França.

És la ruta de l’exili propera a la Jonquera: Agullana, la Vajol i Coll de Lli fins a les Illes, el primer poble que es troba a l’altra banda de la frontera. La 
ruta es combina amb la visita guiada al MUME.

Les rutes són l’oportunitat per conèixer i situar en el territori el recorregut i destinació de molts dels exiliats republicans 

que creuaren la frontera pirinenca, així com els monuments, edificis i espais dedicats a la memòria i la història.

La ruta es complementa amb la visita a l’exposició permanent del MUME i amb lectures de testimonis, així com el 

visionat de mapes i documents específics de cada ruta.



OBJECTIUS

DINÀMICA DE LA RUTA

 • 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 a entendre millor la complexitat de la Guerra Civil espanyola i el seu consegüent exili.

 • Oferir espais i moments d’observació i de reflexió, tant individuals com en grup.

 • 10.00 h - Visita de 45/60 min. al MUME. En cas de realitzar la ruta a l’hivern (desembre-gener) la visita al MUME és posterior a la ruta per tal   
  d’aprofitar les hores de llum.

 • Petita pausa i camí cap als autocars. 

 • 11.00 h - L’autocar ens porta a la Mina Canta. Explicacions des de l’autocar sobre Agullana, “capital” de la República al final de la guerra i, juntament  
  amb la Vajol, també lloc de refugi de les diferents administracions republicanes i de la intel·lectualitat catalana. Es passa per davant de mas Perxés.

 • 11.30 h - Arribada a la Mina Canta. 

 • 11.30 - 12.00 h - Visita a la Mina Canta, lloc estratègic per protegir els fons del Banc d’Espanya i obres d’art. S’ensenya i es parla de can Barris,  
  darrer refugi de Manuel Azaña abans d’emprendre el camí de l’exili. 

 • 12.15 h - Autocar fins al peu del camí al Coll de Lli.

 • Caminant mitja hora, arribem a la frontera. Baixem pel bosc i ens atansem a les Illes, primer poble que es troba de la Catalunya del Nord i lloc   
  d’arribada dels principals dirigents republicants el 5 de febrer de 1939. Es llegeixen testimonis, cartes i documents al llarg del recorregut.

 • 13.15 h - 13.30 h - Lectura de testimonis, explicació de l’arribada dels Governs i de les destinacions dels responsables polítics republicans dins de  
  l’Estat francès.

 • 13.30 - 14.00 h - Dinar de pícnic.

 • 14.00 - 15.00 h - Tornem a la Vajol.

 • 15.30 h - Arribada a la Jonquera.

 • Comiat

Cal tenir present: El poble de les Illes és molt petit, i només té un bar-restaurant amb horaris irregulars. Per aquest motiu recomanem portar dinar i 
begudes. Així mateix, es recomana que l’autobús no tingui una longitud superior a 12 metres, atès que hi ha trams del recorregut que són complicats 
o intransitables per a un vehicle que superi les dimensions indicades.


