Recull d’actes programats a la
Vall de Camprodon

80è aniversari del final de la Guerra Civil

9 de febrer de 2019—Camprodon
Diada Nacional de l’Exili i la Deportació, 2019.
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i
l’inici de l’Exili republicà.
Continuïtat dels actes de la Jonquera a la vila de Camprodon.
13:30 h Rebuda a l’Ajuntament de Camprodon per part de l’alcalde, l’Il·lm.
Sr. Xavier Sala i Pujol, dels representants institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
14:00 h Visita a l’Espai Cal Marquès (Centre d’Interpretació de la Vall de
Camprodon). Inauguració de l’exposició itinerant “Vencedors i Vençuts”
fons Memorial Democràtic i “La Retirada: l’èxode d’un poble” fons Lluís Bassaganya i fons André Alís.
L’exposició “Vencedors i Vençuts” a l’Espai Cal Marquès, quedarà
oberta al públic des del 9 de febrer fins al 28 d’abril de 2019.
Horaris: dissabte de 16.00 a 20.00 hores, diumenge de 12.00 a 14.00 hores i Setmana Santa, del17 al 21 d’abril.
Entrada gratuïta.
Parlaments institucionals.

14:30 h Dinar institucional.

9 de febrer de 2019—Camprodon
Diada Nacional de l’Exili i la Deportació, 2019.
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i l’inici
de l’Exili republicà.
16:00 h Inauguració dels plafons de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica vinculats a la Guerra Civil i l’exili republicà a Camprodon.

Recorregut a peu per l’itinerari urbà traçat per les senyalitzacions.

17:00 h Sala cinema de Camprodon, Casal Camprodoní. Espectacle de
petit format: “Maleïdes les guerres (i aquells qui les va fer)”.

18:30 h Fi dels actes de la Diada Nacional de l’Exili i la Deportació, 2019.

16 de febrer de 2019—Molló
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i l’inici
de l’Exili republicà.
08:00 h, a l’Ajuntament de Molló — Inauguració de les “Obres de millora del
Camí de la Retirada entre Molló i Coll d’Ares”, finançades pel projecte
PATRIMC@T POCTEFA 2014-2020 Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)*, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Molló. / Inauguración de las “Obras de mejora del Camí de la Retirada entre Molló y Coll d’Ares”, financiadas por el proyecto PATRIMC@T
POCTEFA 2014-2020 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)*, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona y el Ajuntament de Molló.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
*El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L ́objectiu del POCTEFA es
reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d ́activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través
d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
*El proyecto PATRIMC@T ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
*Le projet PATRIMC@T a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) au travers du Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre.
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

16 de febrer de 2019—Molló
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i l’inici
de l’Exili republicà.
08:30 h a la Plaça del Conflent (davant l’Ajuntament) — Sortida guiada a
peu “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló”.
Distància: 14 quilòmetres
Desnivell: + 555 metres / - 990 metres

Durada: 4 hores
Dificultat: Mitjana.
Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats
de Molló.
Cal portar esmorzar, aigua, abric i calçat adequat.
Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït.
Places limitades.

Inscripcions a l’Ajuntament de Molló (972.74.03.87 o info@mollo.cat).
En cas de mal temps, cal trucar a l’Ajuntament per informar-se dels possibles canvis o
anul·lacions.
Més informació: https://www.mollo.cat/retirada

16 de febrer de 2019—Molló
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i l’inici
de l’Exili republicà.
17:30 h, a la Sala Polivalent de l’Ajuntament — “Cartografia del patrimoni
militar de la Vall de Camprodon, del segle XX” a càrrec d'Alícia Guillaumes,
tècnica del projecte EFA045/15 PATRIMC@T POCTEFA 2014-2020 Fons Europeus de Desenvolupament Regional: El Patrimoni Militar de la Vall de Camprodon, de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon*. / “Cartografia del
patrimonio militar de la Vall de Camprodon, del siglo XX” a cargo de Alicia
Guillaumes, técnica del proyecto EFA045/15 PATRIMC@T POCTEFA 20142020 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): El Patrimonio Militar de
la Vall de Camprodon, de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon*.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
*El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L ́objectiu del POCTEFA es
reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d ́activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través
d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
*El proyecto PATRIMC@T ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
*Le projet PATRIMC@T a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) au travers du Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre.
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

16 de febrer de 2019—Molló
80 aniversari de la fi de la Guerra Civil i l’inici
de l’Exili republicà.

18:00 h, a la Sala Polivalent de l’Ajuntament — Xerrada “Els exilis de la
Història”, a càrrec d’Agustí Alcoberro, historiador i professor de la Universitat
de Barcelona.

Agustí Alcoberro i Pericay (Pals, Baix Empordà, 18 de novembre de 1958)
“Catedràtic de geografia i història a l’ensenyament mitjà (1983-2005), és professor d’història moderna a la Universitat de Barcelona des del 1994. Ha publicat articles d’història i pedagogia. S’inicià com a escriptor amb
obres per a públic infantil i juvenil: El secret del doctor Gibert (1981), Set gates de vida (premi Lola Anglada
1986), Una troca embolicada (1988), Els ulls de l’aiguamoll (1993) i Momotaro & Dolly Doç (1997). Entre dos
focs (1991), sobre la invasió francesa de Catalunya al segle XVII, i Procés a Anna Boixadós (1994), sobre la cacera de bruixes, reflecteixen el seu vessant d’historiador, com també la seva primera novel·la per a
adults, Retrat de Carme en penombra, sobre la presa de consciència en la lluita antifranquista, amb què obtingué el premi Sant Jordi de l’any 1988. Posteriorment ha publicat les narracions Arxiu de ficcions (1991).
Com a historiador, cal destacar l’edició crítica de les Cròniques d’Espanya (1997), de l’historiador P.M. Carbonell, Identitat i territori. Escrits geogràfics del Renaixement (1999), la biografia Miquel Batllori (2000), L’exili austriacista (1713-1747)(2002), i Pirates, bandolers i bruixes a la Catalunya dels segles XVI i XVII (2004). Ha participat
també en diverses obres col·lectives, com ara Catalunya durant la guerra de Successió (2006) i Per Bruixa i
Metzinera (2007). El 2008 fou nomenat director del Museu d’Història de Catalunya, en substitució de Jaume
Sobrequés, càrrec que ocupà fins al setembre del 2014.“
Font: Enciclopèdia Catalana https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0240928.xml

23 de febrer de 2019—Camprodon
“Petjades sense rastre”
18:00 h a l’Espai Cal Marquès — Documental “Petjades sense rastre”, dirigit
per Neus Pagès (Premi Salvador Reixach 2018).

Neus Pagès i Selga (Santa Coloma de Farners, 2000)
“L’estudiant Neus Pagès, de l’institut Castell d’Estela d’Amer, s’ha endut el premi CRACS 2018 pel seu treball
titulat Petjades sense rastre, amb la tutoria de la professora Puri Merino. La recerca de Neus Pagès s’ha centrat
a comparar la guerra civil espanyola i l’actual conflicte sirià i l’impacte sobre les persones que es veuen forçades a l’exili. En el treball ha incorporat altres visions, com ara la d’un refugiat bosnià, i tot plegat ha quedat
recollit en un documental que incorpora vuit entrevistes. “
Font: Universitat de Girona https://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/1799

“El treball ha rebut nombrosos guardons: el Premi del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS 2018) de la Universitat de Girona (UdG), la quinzena edició dels premis del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) del 2018 i el concurs de recerca d’investigació a Santa Coloma.”
Font: Jordi Ferrer a El Punt Avui—Educació. Amer. 24 de juny de 2018 https://www.elpuntavui.cat/societat/
article/1419162-sense-rastre-de-celebracio.html?tmpl=print

2 de març de 2019—Camprodon
“Els exilis del 36 i del 39”
18:00 h a l’Espai Cal Marquès — Xerrada “Els exilis del 36 i del 39” a càrrec
de Jordi Rubió, professor i investigador de la Universitat de Girona.

Jordi Esteve Rubió Coromina (Olot, 1983)
“Llicenciat en Història per la Universitat de Girona (UdG) el 2006. Des del desembre de 2005 és president de
l’associació d’antics estudiants universitaris Lligams. A partir del juliol de 2007 esdevé membre investigador del
projecte de recerca Exilis de la Guerra Civil (Comarques Gironines) finançat per la Generalitat de Catalunya
(2007 EBRE 10). Des de gener de 2008 és becari predoctoral FI-B (beca de formació de personal investigador
de la Generalitat de Catalunya). L'any 2008 ha finalitzat el programa de doctorat "Cultura i societat a l'Europa
Mediterrània", en l'itinerari d'Història Contemporània, i ha obtingut el diploma d'estudis avançats (DEA) amb el
treball de recerca titulat: Exilis oblidats de la Guerra Civil. L'ofensiva pel poder de pròfugs i fugitius de l'Espanya
republicana després de l'entrada de les tropes franquistes a Olot. Treball dirigit pels professors Àngel Duarte i
Montserrat i Jordi Canal i Morell. Actualment està treballant en la seva tesi doctoral centrada en l’estudi dels
orígens, el desenvolupament i les repercussions de l’exili de 1936 durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).”
Font: Universitat de Girona https://www2.udg.edu/tabid/11360/language/ca-ES/default.aspx

9 de març de 2019—Camprodon
“El Silencio de Otros”
18:00 h a l’Espai Cal Marquès — Passi del documental “El Silencio de Otros”
de Almudena Carracedo i Robert Bahar, premiat al Festival de Berlín i nominat als premis Cine Europeu, Goya i Forqué, com a millor documental.

El Silencio de Otros
“El Silencio de Otros revela la lucha silenciada de las víctimas del
régimen franquista, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmada a lo largo de seis años, con un estilo de cine directo e intimista, la película acompaña a víctimas y supervivientes
del régimen a medida que organizan la denominada “Querella
Argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los crímenes
que padecieron.”
Font: El Silencio de Otros https://thesilenceofothers.com/
castellano/

23 de març de 2019—
Espinavell - Coll Pregon,
La Preste - Prats de Molló
Recorregut guiat
Matí — Excursió guiada pels camins de la Retirada: Espinavell-Coll Pregon,
La Preste-Prats de Molló.
Arribada — Ofrena a la tomba/espai a Prats de Molló.
Més informació a l’Oficina de Turisme del Carrer Sant Roc 22 de Camprodon, telèfon 972
74 00 10, correu electrònic turisme@camprodon.cat (oberta de dimecres a dissabte, de
10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i diumenge de 10 a 14 hores; dilluns i dimarts, tancat).

20 d’abril de 2019—Molló
Sortida pel Camí de la Retirada
08:00 h a la Plaça del Conflent (davant l’Ajuntament de Molló) — Sortida
guiada a peu “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló.”
Distància: 14 quilòmetres
Desnivell: + 555 metres / - 990 metres
Durada: 4 hores
Dificultat: Mitjana.

Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats
de Molló.
Cal portar esmorzar, aigua, abric i calçat adequat.
Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït.
Places limitades.
Inscripcions a l’Ajuntament de Molló (972.74.03.87 o info@mollo.cat).
En cas de mal temps, cal trucar a l’Ajuntament per informar-se dels possibles canvis o
anul·lacions.
Més informació: https://www.mollo.cat/retirada

20 de juliol de 2019—Molló
Sortida pel Camí de la Retirada
08:00 h a la Plaça del Conflent (davant l’Ajuntament de Molló) — Sortida
guiada a peu “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló.”
Distància: 14 quilòmetres
Desnivell: + 555 metres / - 990 metres
Durada: 4 hores
Dificultat: Mitjana.

Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats
de Molló.
Cal portar esmorzar, aigua, abric i calçat adequat.
Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït.
Places limitades.
Inscripcions a l’Ajuntament de Molló (972.74.03.87 o info@mollo.cat).
En cas de mal temps, cal trucar a l’Ajuntament per informar-se dels possibles canvis o
anul·lacions.
Més informació: https://www.mollo.cat/retirada

9 d’agost de 2019—Molló
Sortida pel Camí de la Retirada
08:00 h a la Plaça del Conflent (davant l’Ajuntament de Molló) — Sortida
guiada a peu “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló.”
Distància: 14 quilòmetres
Desnivell: + 555 metres / - 990 metres
Durada: 4 hores
Dificultat: Mitjana.

Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats
de Molló.
Cal portar esmorzar, aigua, abric i calçat adequat.
Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït.
Places limitades.
Inscripcions a l’Ajuntament de Molló (972.74.03.87 o info@mollo.cat).
En cas de mal temps, cal trucar a l’Ajuntament per informar-se dels possibles canvis o
anul·lacions.
Més informació: https://www.mollo.cat/retirada

17 d’agost de 2019—Molló
Sortida nocturna pel Camí de la Retirada
18:00 h a la Plaça del Conflent (davant l’Ajuntament de Molló) — Sortida
nocturna guiada a peu “Pel Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló.”
Distància: 14 quilòmetres
Desnivell: + 555 metres / - 990 metres

Durada: 4 hores
Dificultat: Mitjana.

Sortida a peu guiada tot resseguint i explicant el Camí de la Retirada entre Molló i Prats
de Molló.
Cal portar berenar, aigua, frontal i calçat adequat.
Es retornarà de Prats a Molló amb autobús gratuït.
Places limitades.
Inscripcions a l’Ajuntament de Molló (972.74.03.87 o info@mollo.cat).
En cas de mal temps, cal trucar a l’Ajuntament per informar-se dels possibles canvis o
anul·lacions.
Més informació: https://www.mollo.cat/retirada

Organitzen i col·laboren a les activitats realitzades a Camprodon:

Organitzen i col·laboren a les activitats realitzades a Molló / Organizan y colaboran en las actividades realizadas
en Molló:

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) / Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) / Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

