
 
 

 
 

 

 

 

  

22-23 DE FEBRER DE 2020 

CAMINS DE LA 

RETIRADA 1939 
  Descobreix la història de l’exili republicà 

 

 

  

   

 

 

Servei exclusiu i personalitzat 

a càrrec de Terra Enllà 

 

Grups petits 7-14 persones 

 

A disposició, transport en 

servei privat (vehicle de 7 

places). Sortida des de 

Barcelona 

 

 

Allotjament en habitació doble i 

esmorzar     

 

Entrades incloses al Mémorial 

du camp d’Argelès-sur-Mer, 

Mémorial du camp de 

Rivesaltes i la Maternitat d’Elna 

 

Inscripcions  

 

www.terraenlla.com 

636 679 969 

terraenlla.guiatges@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Terra Enllà ofereix un viatge de cap de setmana per recordar l’exili de mig milió de 

persones que fugint dels franquistes van travessar la frontera francesa l’hivern de 

1939. 

Encetarem el camí a Peralada i creuarem per un dels punts de pas de la retirada 

republicana a Portbou fins a Collioure i Argelès-sur-Mer, on es va instal·lar un gran 

camp de concentració a la mateixa platja.  L’endemà, el camí ens durà a l’antic camp 

de Rivesaltes i a la Maternitat d’Elna, símbol d’esperança.  

A continuació us detallem el programa.  

INSCRIPCIONS FINS AL 

14 DE FEBRER 
      

 



 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMA  

DISSABTE 22 

10.30h. Inici del viatge al poble de Peralada (Alt Empordà) per explicar el final de la Guerra Civil a Catalunya i l’inici de la 

retirada. Caminada pel nucli antic on recordarem el paper de la vila en aquells dies.  

11.40h. Visita a l’espai memorial a l’aire lliure del Coll de Belitres, al terme de Portbou, pas fronterer i punt de pas de l’exili 

republicà.  

13.00h. Dinar al poble mariner de Collioure (Rosselló francès). 

15.00h. Visita a la tomba del poeta Antonio Machado, que va morir durant l’exili.  

16.00h. Visita a la platja d’Argelès-sur-Mer i el cementiri dels republicans.  

17.15h. Visita al Museu Memorial del Camp d’Argelès, situat al nucli antic del poble.  

18.00h. Temps lliure, sopar i trasllat a l’hotel.  

 

DIUMENGE 23 

08.30h. Esmorzar a l’hotel.  

10.30h. Visita a l’exterior del camp de concentració de Rivesaltes i a l’exposició permanent situada al seu interior.  

13.00h. Dinar. 

15.30h. Visita a la Maternitat d’Elna.  

17.00h. Tornada 

 

 

 

TARIFES 7-14 PERSONES 

 

OPCIÓ EN VEHICLE PROPI                                                                                   TARIFA INCLOU 

110,00€/pers. (GRUP 14 PERSONES)                                                                       Guiatge a càrrec de Terra Enllà 

130,75€/pers. (GRUP 7 PERSONES)                                                                       Allotjament en habitació doble i esmorzar 

                                                                                                                                 Entrades als museus 

OPCIÓ FURGONETA (7 places)                                                                                 Desplaçament (en l’opció furgoneta) 

143,00€/pers. (GRUP 14 PERSONES)*                                                              NO INCLOU 

158,80€/pers. (GRUP 7 PERSONES)                                                                       Dinars i sopar. Es recomanarà establiments 

 

*Aquest preu està condicionat a la inscripció de 14 persones: 7 en furgoneta (143,00€/pers.) i 7 en vehicle propi (110,00€/pers).   
 


