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Com a novetat per al 2018, a part de 
l’habitual jornada de portes obertes i 
visita guiada gratuïta l’últim diumenge de 
cada mes, oferim un seguit de sortides 
que inclouen altres indrets vinculats a 
l’exili de 1939.

L’horari previst de l’activitat és de mitja jornada 
(10h-14h).

Cal inscripció prèvia i la realització de l’activitat 
queda subjecte a un mínim de 10 participants.

Els desplaçaments es realitzen en transport propi 
del participant i el dinar no està inclòs.

APUNTA’T

Tel. 972 556 533 / info@museuexili.cat

PREUS

General 15 €
Nens/es de 7 a 12 anys 8 €

Preus reduïts per a grups de 10 participants o més
General 12 €
Nens/es de 7 a 12 anys 5 €

De juny a setembre
De dimarts a dissabte 
de 10h a 19h.
Diumenges i festius 
de 10h a 14h.

D’octubre a maig
De dimarts a dissabte 
de 10h a 18h.
Diumenges i festius 
de 10h a 14h.

Tancat els Dilluns.

Informació i reserves 
per a visites guiades:
Tel. 972 556 533
info@museuexili.cat

HORARIS



16 de setembre
La Maternitat d’Elna. Acció solidària i humanisme
Després d’una breu visita al Museu Memorial de l’Exili, a la 
Jonquera, ens traslladarem a Elna per tal de conèixer una acció 
humanitària exemplar durant els anys de la II Guerra Mundial. 
Elisabeth Eidenbenz, jove suïssa de grans conviccions ètiques, 
serà la responsable de la Maternitat que salvarà tantes dones i 
infants procedents dels camps d’internament que estaven 
ubicats a les platges del Rosselló. 

Dins d’aquesta activitat tindrà lloc un concert del cantautor 
Joanjo Bosk.

Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

14 d’octubre  
 El record de l’exili. La Vajol i el Coll de Manrella

La sortida s’iniciarà amb una breu visita al Museu Memorial de 
l’Exili, a la Jonquera, per tot seguit desplaçar-se fins a la Vajol. 
Aquest petit municipi fou un dels primers llocs en què 
s’emprengueren accions commemoratives del gran èxode de 
1939. Després de visitar alguns dels punts de record de la 
Vajol, l’itinerari finalitzarà al coll de Manrella, a la mateixa ratlla 
fronterera, on l’any 1981 es va emplaçar un monument a la pau 
i de remembrança de l’exili republicà.

Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

11 de novembre   
Els darrers dies de la Catalunya republicana. 

Agullana
Antoni Rovira i Virgili, historiador i polític,  va deixar un testimo-
ni commovedor de l’esfondrament de les institucions republica-
nes i del país en general durant els darrers dies de la Guerra 
Civil al Principat. Agullana, municipi situat a prop de la ratlla 
fronterera, va acollir les principals institucions i autoritats  
republicanes, així com delegacions de les ambaixades de la 
URSS i de Mèxic. Arsenals de  municions;  soldats de l’Exèrcit 
Popular, carrabiners i mossos d’esquadra; intel·lectuals i 
artistes i molt més! La ruta consisteix en un recorregut guiat pel 
municipi, incloent l’espai dedicat a l’exili cultural català de 1939, 
i un desplaçament a peu fins a les immediacions del Mas 
Perxés, edificació de gran protagonisme en el relat escrit per 
Antoni Rovira i Virgili.

Lloc de trobada: Plaça de l’Església, Agullana

9 de desembre   
Camp d’Argelers. La ciutat de fusta i la derrota
L’administració francesa es va proposar aplegar els refugiats 
en recintes tancats a fi d’identificar-los, controlar-los i 
separar-los de la societat francesa. Els camps de concentra-

ció van esdevenir l’instrument idoni per aquell propòsit. A la 
platja del municipi rossellonès d’Argelers es va ubicar un 
dels primers grans recintes d’aquesta índole. Desbordats 
per la gran massa de població desplaçada, el camp es va 
convertir en un lloc de desolació, viva plasmació de la 
derrota, amb arquitectures precàries  i insuficients. Durant 
el recorregut es visitaran els escenaris reals del Camp 
d’Argelers i el centre d’interpretació sobre el camp situat al 
centre del municipi. 

Lloc de trobada: davant de l’Hotel Lido, Argelers

13 de gener  
Descobrim el tresor de la República! La Vajol 

Començarem l'activitat amb una visita al Museu Memorial de 
l'Exili, a la Jonquera, i tot seguit ens endinsarem als boscos de 
la Vajol per trobar la Mina Canta, lloc on es dipositaren els 
fons  i les divises del Banc d'Espanya i obres d’art evacuades 
durant el conflicte bèl·lic. Vine a descobrir un dels secrets més 
ben guardats durant la Guerra Civil!

Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

10 de febrer  
Les indésirables. Internament, exclusió 

i control polític. Argelers i Cotlliure 
El febrer de 1939, per bona part de l’opinió pública francesa, 
els refugiats de la Guerra Civil no eren res més que uns 
estrangers indésirables. El tracte que van rebre per part de  
l’administració es va correspondre, en general, amb aquest 
qualificatiu. Confinats als camps de concentració foren 
sotmesos a l’internament i l’exclusió. Fins i tot, en alguns 
casos, aquells refugiats que eren considerats perillosos 
ideològicament, foren reclosos en recintes de caire 
disciplinari com fou el cas de la fortalesa de Cotlliure.

El recorregut s’iniciarà a Argelers amb una visita a la platja i 
al centre d’interpretació del camp, al centre del municipi. 
Posteriorment, ens desplaçarem a Cotlliure, on es farà un 
recorregut pels escenaris de l’internament republicà i es 
finalitzarà amb una visita a la tomba del poeta exiliat, Antonio 
Machado.

Lloc de trobada: davant de l’Hotel Lido, Argelers

 10 de març   
Les fortificacions de Franco. 

Coneix els búnquers de la Jonquera 
Després d'una visita al Museu Memorial de l'Exili, a la 
Jonquera, descobrirem que a la Jonquera hi ha diverses 
construccions i obres militars amagades entre el paisatge que 
reapareixen com els vestigis de l’aïllament de la dictadura 
franquista. Assentaments de metralladores i de cànons 

antitancs preparats per frenar una invasió militar externa 
durant la dècada dels anys quaranta. Entrarem en un 
búnquer i caminarem per la seva trinxera!

Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

14 d’abril   
Sant Cebrià i Elna: el dolor de 

l’internament i la llum de l’esperança
A la platja de Sant Cebrià es va ubicar un camp de 
concentració de grans dimensions, similar al d’Argelers. 
Primerament utilitzat com a dipòsit de refugiats 
republicans, durant els anys de la II Guerra Mundial va 
acollir poblacions estrangeres diverses. La ruta s’iniciarà 
mostrant l’indret de la platja de Sant Cebrià, i tot seguit es 
continuarà amb la visita a la Maternitat d'Elna, on 
descobrirem un oasi de pau i solidaritat enmig de la 
desesperació de l'exili i la II Guerra Mundial. 

Lloc de trobada: davant de l’oficina de turisme (platja, al 
costat de la rotonda), Sant Cebrià 

12 de maig  
Coll de Lli. L’evasió dels màxims 

dirigents republicans 
Es començarà l’activitat al Museu Memorial de l’exili, a la 
Jonquera. Tot seguit ens desplaçarem fins a la Vajol, on 
emprendrem a peu un dels camins d’exili més cèlebres, el 
Coll de Lli. Per aquest pas fronterer, el 5 de febrer de 1939,  
els màxims representants de les institucions republicanes 
van arribar a territori francès. Se seguiran les passes de 
Lluís Companys, José Antonio Aguirre, Manuel Azaña, 
Diego Martínez Barrio i les seves comitives. 

Lloc de trobada: Museu Memorial de l’Exili, La Jonquera

 9 de juny
 La doble frontera. Portbou en els anys 

de plom de la II Guerra Mundial
Portbou, poble fronterer que va ser la via de sortida de 
molts republicans al final de la Guerra Civil, i uns mesos 
mes tard va ser també una de les vies principals d'entrada 
de molts ciutadans europeus jueus i resistents antifeixistes 
que fugien de l'horror nazi. Visitarem el cementiri i el 
monument “Passatges” de Dani Karavan, dedicat a la 
memòria del filòsof berlinès Walter Benjamin. 

Dins d’aquesta activitat tindrà lloc una actuació artística de 
petit format.

Lloc de trobada: davant de l’oficina de turisme, Portbou


