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‘Ruta a l’Exili: un miler d’empremtes’ comença 
el seu recorregut al Pavelló de la República de 

la UB 
 

● La primera Ruta a l’Exili, promoguda per l’Observatori Europeu de Memòries de la 
Fundació Solidaritat UB i l’Institut de la Joventut d’Espanya, comença aquest dijous, 
15 de juliol, al Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona; 

● Fins al 30 de juliol, trenta joves de 16 i 17 anys provinents de tot el territori espanyol 
recorreran els camins de l’exili republicà a la frontera est de Catalunya amb França, 
per on van creuar prop de mig milió de persones entre finals de gener i mitjans de 
febrer de 1939; 

● Concebuda com un viatge formatiu, la ruta inclourà caminades, acampades, visites a 
llocs i espais de memòria, xerrades i activitats de camp dissenyades per experts en 
turisme memorial i patrimoni històric, amb la col·laboració de monitors de lleure a l’aire 
lliure;  

● La selecció del grup d’expedicionaris va tenir en compte la motivació i l’originalitat de 
les propostes creatives presentades per 275 joves durant el període d’inscripció, que 
es va realitzar entre els mesos d’abril i juny, mitjançant una convocatòria oberta. 
  

 
Barcelona, 13 de juliol de 2021. El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI) Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona serà el punt zero de «Ruta a 
l’Exili: un miler d’empremtes», un projecte educatiu itinerant impulsat per l’Institut de la 
Joventut d’Espanya (INJUVE) i l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona. En aquest espai emblemàtic —un dels arxius-
biblioteca més importants del món sobre la Segona República, la Guerra civil, l’exili, el 
franquisme i la transició espanyola— els joves de 16 i 17 anys seleccionats pel projecte 
començaran una convivència que durarà 15 dies i els portarà a recórrer camins de l’exili 
republicà català i espanyol. La ruta, que es farà sobretot a peu i amb autocars, estarà marcada 
pels llocs i espais de memòria relacionats amb aquest episodi a la frontera est de Catalunya 
amb França, finalitzant el 30 de juliol a l’espai de l’antiga presó Model de Barcelona.  
 
La jornada inaugural tindrà lloc al pati Gernika del Pavelló de la República aquest dijous, 15 
de juliol, entre les 12:30 i les 14:30. Els participants de la ruta seran rebuts per la directora del 
CRAI Pavelló de la República, Lourdes Prades, i pels idealizadors i coordinadors de la ruta, 
Saúl Flores, Edu Granados i Ignacio Pàmies. Els hi acompanyarà David Gonzàlez, 
investigador de Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural a la Universitat de 
Barcelona i gestor de projectes a l’EUROM – Solidaritat UB, qui presentarà la guia de la ruta. 

  

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/05/019.html
https://rutaalexilio.es/
https://rutaalexilio.es/
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Les activitats previstes consisteixen essencialment en tallers històrics i culturals, visites a 
museus i memorials, excursions de muntanya i acampades en llocs emblemàtics, i també en 
d’altres de menys coneguts, de l’exili republicà al Pirineu Oriental. Amb una metodologia 
basada en la interacció amb l’entorn, els excursionistes tindran l’oportunitat d’aprendre a 
recollir testimonis orals preparant i realitzant una entrevista amb un exiliat, a explorar el 
patrimoni rural i urbà a la cerca de les empremtes arqueològiques de la Guerra Civil i de l’exili, 
a acampar de manera segura i a compartir els seus propis coneixements i vivències. Totes 
les activitats seran tutoritzades per experts de les associacions Memòria Soterrada i Be Wild 
Be Proud, i han estat organitzades en col·laboració amb entitats locals, ajuntaments i consells 
comarcals. 
 
Per a la primera trobada, l’equip del CRAI Pavelló de la República ha preparat una selecció 
dels recursos disponibles a la Universitat de Barcelona sobre la temàtica de la ruta, a manera 
d’introducció. L’activitat es realitzarà a l’aire lliure i s’iniciarà amb una explicació sobre l’edifici, 
una rèplica del Pavelló de la República de l’Exposició Internacional de París del 1937. 
Seguidament es presentarà una mostra del fons sobre l’exili republicà català i espanyol, 
incloent-hi materials de la nova base de dades de la premsa republicana a l’exili, cartelleria 
de la Segona República i de la Guerra Civil, i alguns objectes que donen testimoni de l’exili i 
de la guerra. 
 
Sobre el projecte 
 
Ruta a l’Exili té l’objectiu d’apropar la història recent espanyola a les noves generacions a 
través de recorreguts pels llocs de memòria de l’exili republicà, i amb una metodologia 
interactiva que inclou activitats formatives i socioculturals.  
 
La primera edició, titulada «Un miler d’empremtes», explorarà, del 15 al 30 de juliol, la frontera 
pirinenca i la costa mediterrània entre Catalunya i França. La convocatòria, adreçada a joves 
de tota Espanya que tinguessin entre 16 i 17 anys en el moment de l’expedició, va tancar el 
passat 4 de juny amb 275 inscripcions. La selecció del grup de 30 expedicionaris va tenir en 
compte la motivació i l’originalitat de les propostes creatives presentades. Les places 
disponibles i les activitats han estat cobertes per complet pel Ministeri de Drets Socials i 
Agenda 2030, a través de l’INJUVE.  
 
 
Més informació i seguiment de la ruta: 
rutaalexilio.es 
 
Xarxes Socials  
@rutaalexilio 
Twitter | Instagram | Tik Tok | Facebook 
 

 
 
 
 
 

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica/exposicio-virtual-cartells_republica_guerra
https://blocpavellorepublica.ub.edu/2021/07/13/nou-recurs-web-del-crai-biblioteca-del-pavello-de-la-republica-la-premsa-republicana-a-lexili/
https://twitter.com/rutaalexilio
https://www.instagram.com/rutaalexilio/
https://www.tiktok.com/@rutaalexilio?
https://www.facebook.com/Ruta-al-Exilio-101289428747384/?hc_ref=ARTZwi3pmgrE3gXPqtdIIneKTj2KvtM9gK66pxsPo39rS4PjHKIQ401xGW2TG_eXO7w&fref=nf
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AGENDA DE LA CONVOCATÒRIA 
 

  
Dijous 15 de juliol del 2021 - CRAI Pavelló de la República 
Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36, 08035 Barcelona 
 
 

11h 
 

Atenció als mitjans per part dels coordinadors i experts de la ruta 
 
 

12h30 
 
 
13h - 13h30  
 
 
 
 
 
13h30-14h30  
 
 

Arribada dels participants i lliurament de materials 
 
 
Parlaments de benvinguda: Lourdes Prades (CRAI Pavelló de la 
República), Edu Granados i Saul Flores (Ruta al Exilio), David 
González (EUROM) i Ignacio Pàmies (Be Wild Be Proud) 
 
 
 
Activitat organitzada pel CRAI Pavelló de la República 

  
  
 Els periodistes interessats en cobrir l’acte del dia 15 de juliol poden 

posar-se en contacte amb la responsable de Premsa i Comunicació de 
l’EUROM, Fernanda Zanuzzi (685821203 | fernanda.zanuzzi@ub.edu) 
o amb la cap del CRAI Pavelló de la República, Lourdes Prades 
(934285457 - 934283606 | lourdesprades@ub.edu). 

  
  
  

 
 
Contactes  
 
Premsa UB 
premsa@ub.edu 
 
Premsa EUROM 
Fernanda Zanuzzi | fernanda.zanuzzi@ub.edu | +34 685 821 203 
 
Coordinació Ruta al Exilio 
Saúl Flores | +34 607 84 74 38 

https://www.google.com/maps/place/Pavilh%C3%A3o+da+Rep%C3%BAblica+e+Biblioteca+CRAI/@41.6213391,2.2040317,10z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d2.8277974!2d41.8353136!4e1!1m6!1m2!1s0x12a4bd50c245fdb3:0x89b25d7fc8cd286d!2scrai+pavell%C3%B3+de+la+rep%C3%BAblica!2m2!1d2.1512158!2d41.4306872!3m4!1s0x12a4bd50c245fdb3:0x89b25d7fc8cd286d!8m2!3d41.4306872!4d2.1512158
mailto:zanuzzi@ub.edu
mailto:lourdesprades@ub.edu
mailto:premsa@ub.edu
mailto:fernanda.zanuzzi@ub.edu

