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Al llarg de la carena fronterera, entre
un coll d’Ares carregat de persones
anònimes i un coll de Lli ple
d’autoritats i intel·lectualitat, passaren
en no més de quinze dies una tercera
part dels exiliats de l’any 39. Dels colls
i pobles fronterers on arribaren foren
conduïts pocs dies després a
improvisats camps de concentració,
amb la sorra de llit, el cel i la pluja de
sostre i les fredes nits embolcallant
el seu llarg exili.
La segona guerra mundial i l’ocupació
de França, 40 anys de franquisme i
una transició a l’espanyola van fer
que s’oblidessin de tornar i restessin
en aquella terra, que esdevingué per
sempre més la seva.

La travessa “SETANTA ANYS D’EXILI”
ressegueix aquells colls i pobles
fronterers que primer els van veure
arribar i els acolliren i anys després
els van deixar fer-se seus, i retroba
gran part dels records i testimonis
d’aquella llarga nit. En fa setanta anys
i sembla que va ser ahir.
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1939-SETANTA ANYS D’EXILI-2009

Amb el suport de:



En aquesta edició de la travessa tornem a tenir el suport
de la Direcció General de la Memòria Democràtica i, amb
un autocar que ens acompanyarà durant tota la travessa,
podrem desplaçar-nos a indrets d’interès allunyats de la
ruta a peu.

PROGRAMA PROVISIONAL

1a etapa. Dissabte 31 de gener
Coll d’Ares-coll de Malrem-la Menera
Distàncies
Coll d’Ares-coll de Malrem 6 km
Coll de Malrem-la Menera 6 km
La Menera-el Coral 4 km
El Coral-coll de la Guilla 3,5 km
Coll de la Guilla-Prats de Molló 5 km

Horari
6.30 h Sortida de Mataró, pl. Espanya, parada d’autobús

9 h Arribada a coll d’Ares. Esmorzar
9.30 h Sortida de coll d’Ares

11.15 h Coll de Malrem. Trobada catalans del nord
13 h La Menera. Dinar
14 h Sortida de la Menera

15.45 h Santuari del Coral
16.45 h Coll de la Guilla
18.15 h Prats de Molló

Sortirem de Mataró a les 6.30 h del matí i sortirem del coll
d’Ares a les 9.30 h del matí. Des de la Menera sortiran
catalans del nord i ens trobarem a coll de Malrem. Arribada
a la Menera cap a les 13 h. Recepció i dinar. Arribada a
Prats de Molló als volts de les 18 h. Trobada a Prats de
Molló amb Delit Tenim i Prats Endavant. Exposició sobre
la retirada a Prats de Molló i conferència de Rubèn Doll
sobre l’exili. Sopar i dormir a Prats de Molló. Cal portar
l’esmorzar, el dinar i el sopar d’aquest primer dia (el sopar
pot anar dins l’autocar).

2a etapa. Diumenge 1 de febrer
Prats de Molló-Costoja-Sant Llorenç
de Cerdans-Prats de Molló (en autocar)
Horari

8.30 h Esmorzar a Prats de Molló
9.15 h Sortida en autocar cap a Costoja.

Recepció i homenatge del monument a l’exili.
Dinar

15 h Sortida cap a Sant Llorenç de Cerdans.
Visita al Museu de l’Exili

16.45 h Sortida cap a Prats de Molló
18 h Retorn cap a Mataró de part de l’expedició

Esmorzar a Prats de Molló. Sortida a les 9 h cap a Costoja,
on també es farà una petita passejada per un indret
fronterer emblemàtic. A les 12 h hi haurà la recepció a
l’Ajuntament i una xerrada sobre l’exili a Costoja.
Dinar.
Sortida cap a Sant Llorenç de Cerdans per visitar el
Museu de l’Exili. Retorn a Prats de Molló. A les 18 h
sortirà l’autocar cap a Mataró amb la gent que només ve
el cap de setmana. El mateix autocar tornarà l’endemà
a Prats de Molló per recollir els acompanyants i l’equipatge,
i els portarà a Arles. Sopar i dormir a Prats de Molló.

3a etapa. Dilluns 2 de febrer
Prats de Molló-Arles
Distàncies
Prats de Molló-el Tec 6,5 km
El Tec-Manyagues 3,5 km
Manyagues-Pas del Llop 2 km
Pas del Llop-Arles 6 km

Horari
8.30 h Sortida de Prats de Molló

10 h El Tec
10.45 h Manyagues
11.15 h Pas del Llop

13 h Arles

Sortida a les 8.30 h de Prats de Molló. Al pas del Llop
ens vindran a rebre els marxaires d’Arles. Arribada a Arles
als volts de les 13 h. Recepció i refrigeri ofert per
l’Ajuntament. Visites i actes. Exposició de FFREEE (Fils
et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode)
sobre .... A les 17 h, conferència i presentació de les
jornades de l’exili que organitza FFREEE. Sopar i dormir
a Arles.

4a etapa. Dimarts 3 de febrer
Arles-la Vajol
Distàncies
Arles-els Banys d’Arles 4,5 km
Els Banys d’Arles-Can Fèlix 5 km
Can Fèlix-les Salines  7 km
Les Salines-la Vajol 7 km

Horari
8.30 h Sortida d’Arles
9.30 h Els Banys d’Arles

Sortida d’Arles a les 8.30 h. Ens acompanyarà l’alcalde
dels Banys d’Arles fins a la població. Arribada als Banys
d’Arles a les 9.30 h. Recepció i esmorzar. A partir d’aquí
es prosseguirà cap la Vajol: una part dels participants a
peu, sempre que les condicions climatològiques ho
permetin, i els altres en autobús. Arribada a la Vajol al
voltant de les 14 h.
Dinar. Al voltant de les 17 h, arribada dels expedicionaris
a peu. Visita al monument a l’exili i cloenda de la travessa
a la mina Canta o d’en Negrín. Retorn a Mataró, que
també es farà en autocar.
L’expedició “1939-SETANTA ANYS D’EXILI-2009”
l’organitzen els Marxaires de Mataró-Canigó, en
col·laboració amb altres entitats de la Catalunya del Nord,
com ara Prats Endavant, Delit Tenim, FFREEE, Anciens
Combattants, Amics del Camí del Nord, i té el suport de
la Direcció General de la Memòria Democràtica.
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