
                                                                         
 

 

 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Afers 
i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Museu 

Memorial de l’Exili (MUME) i l’Ajuntament de Prats de Molló 
commemoraran diumenge, 11 de febrer, el Dia Nacional de 

l’Exili i la Deportació  

Es col·locarà una placa en record dels enterrats al cementiri de 

Prats i una altra d’agraïment a l’acollida que la seva població va 

oferir als refugiats republicans 

Diumenge, 11 de febrer, tindrà lloc a Prats de Molló la commemoració del Dia 

Nacional de l’Exili i la Deportació. Aquesta jornada es proposa com un acte de 

memòria i reconeixement als exiliats republicans de 1939 i, alhora, es planteja com 

una plataforma generadora de consciència crítica i sensibilitat davant els exilis i els 

desplaçaments forçosos de població que s’estan produint actualment arreu del món, 

com ara el drama humanitari que avui viu la Mediterrània, un repte indefugible per 

al present i futur de la societat. 

  

D’igual manera que en l’edició de 2017, en què el municipi rossellonès d’Argelers 

fou un dels llocs principals de la commemoració, enguany també serà una altra 

població nord-catalana, Prats de Molló,  l’escenari dels actes memorialístics. En 

concret, la jornada recorda, d’una banda, la importància del Coll d’Ares com a lloc 

de pas de milers de republicans que fugien de l’avanç de l’exèrcit franquista i, de 

l’altra, vol destacar el paper solidari del poble de Prats de Molló en l’acolliment 

d’aquests refugiats. El municipi del Vallespir, amb 2000 habitants el 1939, va veure 

com els seus carrers i places s’omplien, entre el  27 de gener i el 10 de febrer de 

1939, amb gairebé 100.000 refugiats, milers de caps de bestiar i una enorme 

quantitat de material de guerra. Sense els mitjans adequats per afrontar aquella 

crisi humanitària, els habitants de Prats de Molló, amb el Consell municipal de 

l’època al capdavant, es van abocar en l’ajuda d’aquella munió desvalguda que va 

ser ubicada en edificis i camps de refugiats improvisats. Tal com va deixar escrit 

Thomas Faitg, ajudant del secretari de l’Ajuntament de Prats, en un informe 

municipal: “El 5 febrer 1939, està plovent i nevant a la muntanya, els refugiats 

espanyols estaven xops i tenien calfreds, era urgent posar tots aquests pobres a 

cobert; les aules i les escales de servei de les escoles, respectades fins a la data, es 

van omplir de gent. Atapeïts els uns contra els altres, la majoria de les dones 

portaven nadons molt petits, nens i nenes que, malgrat les begudes calentes que 

es distribueixen constantment i les mantes que els cobreixen ells, tremolen de cap 

a peus.[…]” Efectivament, dificultats materials de diversa índole i la climatologia 

van empitjorar la situació dels refugiats i trenta-sis d’ells van perdre la vida a Prats, 

on reposen avui en una fossa comuna. 

 



En aquesta jornada commemorativa, la Generalitat, amb la col·laboració del MUME i 

de l’Ajuntament de Prats de Molló, rememora aquells esdeveniments i, 

especialment, vol agrair als pratencs el seu esforç humanitari en aquelles 

condicions tan difícils.  

 

L’acte  començarà a les 15:30h amb una trobada dels participants al giratori dels 

Països Catalans de Prats de Molló per, tot seguit,  desplaçar-se al cementiri on, amb 

la presència de l’alcalde, Il·lm. Sr. Claude Ferrer, i de la directora general de 

Relacions Institucionals i amb el Parlament, Sra. Carme Garcia, s’inaugurarà una 

làpida que dignifica l’entorn de la fossa comuna i, a més,  recull quasi tots els noms 

i les dates de defunció dels trenta-sis republicans que van morir durant la Retirada 

a Prats. A l’acte també hi seran presents alguns testimonis i descendents d’exiliats 

republicans. A continuació, també amb parlaments institucionals i la participació de 

testimonis, davant de les Escoles a la Plaça le Foiral, s’inaugurarà i descobrirà una 

placa en agraïment de la solidaritat del poble de Prats de Molló vers els refugiats 

republicans.  

 

L’acte, presentat i conduït pel periodista de Ràdio Arrels Pere Manzanares, es 

clourà amb l’actuació musical de la cantant rossellonesa Muriel Perpigna-Falzon i 

un refrigeri a la sala Foyer Rural,  on es podrà visitar l’exposició “La Retirada a 

Prats de Molló”. 

 

 

Per a més informació, adreceu-vos a:  

 

Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans 

Direcció general de Relacions Institucionals i amb el Parlament 

Tel. 93 554 56 90 mpdh.exteriors@gencat.cat  

 

Museu Memorial de l’Exili 

Tel. 972 556533 info@museuexili.cat www.museuexili.cat 

 

Ajuntament de Prats de Molló 

00 33 468397083 direction@pratsdemollolapreste.com 
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