
 
 

RUTES DE L’EXILI 
 
“ Camins d’exili i frontera. B – Una cultura a l’exili”  
 

   (MUME/Agullana/Les Illes)  
 
ADREÇADA A GRUPS ESCOLARS DE CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I ESTUDIANTS D’ESO I 
BATXILLERAT I GRUPS D’ADULTS 
 
 
Dades tècniques 
 

· Durada: 1 dia (7 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 - Telèfon: 972 556 533 ; Correu electrònic: info@museuexili.cat  
 
 

Descripció 
 

El final de la Guerra Civil va suposar que tot el país quedés immers en un endarreriment 
econòmic, social i polític, del qual trigaria dècades a recuperar-se. En el món de la cultura, però, 
aquest endarreriment encara fou més dramàtic, ja que la literatura, així com la resta de 
manifestacions culturals i artístiques en català, romandrien condemnades gairebé sempre a la 
clandestinitat. Es així com l’exili jugà un paper fonamental en la propagació i conservació de la 
cultura catalana, produint a l’estranger tot allò que a l’Espanya franquista va restar prohibit 
durant tota la dictadura. El Centre d’interpretació de l’Exili Cultural Català, situat al poble 
d’Agullana, ofereix una visió seriosa i clarificadora de la importància de les produccions 
culturals catalanes a l’exterior durant la dictadura. 
 

La ruta comença al MUME, per després anar a Agullana, on no només es visitarà el Centre 
d’Interpretació de l’Exili Cultural Català, sinó que també es farà un breu recorregut pels espais 
de memòria de l’exili que hi ha al poble. Continuarà tot resseguint les passes de les principals 
autoritats polítiques i representants del món intel·lectual pujant pel camí del Coll del Lli fins a la 
frontera amb França. La ruta continua a peu fins a Les Illes, primer poble dins el territori francès 
i escenari de l’arribada del Govern de la República, on inicia el seu periple d’exili. 
 
 

Objectius 

Genèrics: 
 

 Estimular en l’alumne la capacitat de copsar i experimentar sensacions d’empatia 
amb el moment històric gràcies a la potencialitat evocadora del territori. 
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Específics: 
 

 Posar en valor la feina prominent feta a l’estranger per part de la intel·lectualitat 
catalana a l’exili. 

 Promoure en l’alumnat la capacitat d’identificar la cultura com un element de lluita 
pacífica. 

 
 

Dinàmica de la ruta 
 

 10:00-11:30 Visita guiada al MUME 

 11:45-12:00 Desplaçament a Agullana  

 12:15-13:15 Visita al Centre d’Interpretació i als espais de memòria de l’exili 
existents al poble 

 13:15-13:30 Desplaçament a La Vajol  

 13:30-14:00 Pujada al Coll del Lli 

 14:00-14:30 Dinar de pícnic 

 14:30-14:45 Explicacions i lectura de testimonis  

 14:45-15:15 Camí a Les Illes  

 15:15-15:30 Explicacions i lectura de testimonis 

 15:30-16:30 Camí de tornada a l’autobús 

 16:30-17:00 Desplaçament de tornada a La Jonquera 
 
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 el temps estipulat per a la ruta. En el cas de no disposar d’aquest temps o de necessitats 
horàries específiques, preguem que es faci constar en el moment de la reserva per tal d’adaptar 
les activitats. L’hora de dinar podria ser abans de pujar al Coll del Lli si així es desitgés.` 
 

 
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.   

 Calçat i roba còmoda i adaptats a la climatologia.   

 Menjar de pícnic.   

 Sensibilitzar als alumnes sobre la temàtica.   
 En el cas que per raons de logística (situació de la casa de colònies, horaris, etc) calgués 

alguna adaptació, us preguem que ens ho feu saber amb temps. 

 


