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RUTA CAMÍ DE L’EXILI

4h Alta

La senyalització vertical, es troba en els encreuaments 
de camins. La senyalització de la xarxa bàsica (bande-
roles amb punta vermella) indica les 4 poblacions més 
properes en cada direcció i està indicat en temps. Les 
banderoles dels itineraris dels municipis, com el que 
teniu a les mans, tenen la punta verda i us indiquen el 
nom i la direcció de l’itinerari.

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
Itinerannia és una xarxa de senders de 2.500 kms
entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt
Empordà.
Una xarxa de senders, és com un mapa de carreteres,
però pedestre, que permet anar de qualsevol punt a
qualsevol altre.
S'han recuperat antics camins històrics entre els
pobles, per poder arribar a qualsevol petit indret.
Aquesta xarxa permet fer múltiples excursions, en
funció del temps que s'hi vulgui dedicar, el grau de
di�cultat, els interesos naturals, arquitectònics i
culturals. Aquesta ruta que us proposem és només
una mostra de tot el que podeu arribar a descobrir
caminant per la xarxa Itinerannia, sigui al Ripollès, a
la Garrotxa o a l'Alt Empordà!

LA SENYALITZACIÓ
Tots els senders que formen part de la xarxa Itinerànnia
estan marcats amb senyalització horitzontal (pintada
en el camí) de color groc.

Les marques se situen, aproximadament cada 300
metres i es pinten amb pintura sobre escorces d'arbre,
pedres o apro�tant algun altre suport que ja estigui
implementat a la zona.

CAMÍ ERRONI
MARCA DE
SEGUIMENT
(3 x 10 cm)

GIRAR A LA DRETA
O A L’ESQUERRA

Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions.

+INFO:
www.itinerannia.net

 
www.mollo.cat

www.ripollesturisme.com

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

01
MOLLÓMOLLÓ
01



RUTA CAMÍ DE L’EXILI01 RUTA CAMÍ DE L’EXILI

FITXA TÈCNICA
Temps: 4h 
Distància en km: 9,70 km
Alçada màxima: 1.540 m
Alçada mínima: 1.069 m
Desnivell acumulat de 
pujada : 649 m
Desnivell acumulat de 
baixada: 729 m
Di�cultat: Alta
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XARXA ITINERANNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL

GORGS
NUSOS DE LA XARXA

cions de la guerrilla antifranquista al mas la So-
rrenguera, entre Prats de Molló i la Presta. 

Des d’aquesta casa podien passar la frontera per 
diversos punts, principalment per la collada de 
Prats o pel coll Pregon. Posteriorment, tant aques-
ta casa com la de Grevodella (la Presta) van ser 
utilitzades per Francesc Sabater Llopart, Quico 
Sabaté.

Sortim de Molló des de l’indicador d’Itinerànnia 
R85 de la plaça Major i ens dirigirem cap  a Es-
pinavell, �ns a Espinavell el camí a més d’estar 
senyalitzat amb les marques grogues d’Iti-
nerànnia, també té les marques del GR151.
Passats uns metres trobem l’encreuament R84 
Molló dipòsit vell i continuem en direcció Es-
pinavell. Al llarg del camí trobarem la masia de 
la Bola (encreuament M1) i el veïnat dels 
Grells (encreuament M2), que ens dirigiran a 
Espinavell on trobarem el senyal R88.

Les cases d’aquest nucli foren les darreres que van 
veure els republicans abans de travessar la fronte-
ra, l’hivern de 1939. Els seus habitants miraven, 
perplexos, la gran quantitat de gent que agafava 
el camí de la frontera, i intentaven ajudar-los, din-
tre de les seves possibilitats,  donant-los menjar i 
sostre, si convenia.

No tots els exiliats, però, hi arribaven a peu. Alguns 
havien pogut agafar vehicles i pujar-los fins a Espi-
navell. Davant de l’escola de la població (actual re-
fugi Els Estudis) els vehicles ja no podien avançar 
més i eren abocats marge avall, de manera que 
quedaven inservibles per a l’enemic.

El camí continua en direcció Coll Pregon, segui-
rem les marques grogues que també coinci-
deixen amb les blanques i vermelles del GR11.6 
i el GRT79 (transfronterer). 

El camí d’Espinavell fins a la Farga (al riu Tec, arri-
bant a la Presta) va quedar replet d’objectes mili-
tars i civils abandonats. Davant la impossibilitat de 
traginar-les, el desànim, el desnivell, la neu, el fred o 
el cansament, moltes persones van acabar aban-
donant pel camí les seves pertinences, que havien 
carregat en marxar de casa seva.

Un cop acabada la Guerra Civil, els habitants d’Es-
pinavell pujaven fins al coll Pregon per veure si tro-
baven quelcom de valor entre tots els objectes 
abandonats.

Acabada la Guerra Civil, des de Camprodon fins a 
Prats de Molló es podien trobar objectes bèl·lics en 
qualsevol punt de les rutes que conduïen a la Cata-
lunya Nord. 

Amb la caiguda de Barcelona, el 26 de gener de 
1939, va començar el que, en l’actualitat, anome-
nem la Retirada. Centenars de milers de persones 
van fugir de les tropes franquistes en direcció a la 
frontera francesa.

Entre finals de gener i principis de febrer de 1939 
van passar per la vall de Camprodon unes 
100.000 persones, aproximadament. 

El terme de Molló té tres vies principals d’escapa-
ment per travessar la frontera: la carretera del coll 
d’Ares (que ja estava operativa l’any 1939, però 
que no acabava d’arribar al punt fronterer), l’an-
tic camí que anava de Camprodon fins al coll 
d’Ares passant per la Casilla del carrabiners i el 
camí d’Espinavell al coll Pregon, que res-
seguim amb aquest ruta.

També van fer servir aquests corriols alguns em-
presaris, desertors, gent benestant i gent afí al 
moviment nacional, tant de la comarca com de 
fora, molts dels quals, un cop a França, es dirigien 
a la frontera d’Irun, per on entraven novament a 
l’Espanya controlada pels franquistes.

Acabada la Guerra Civil, aquests camins van con-
tinuar essent útils per diferents motius. Durant la 
Segona Guerra Mundial, foren utilitzats assídua-
ment pels jueus que fugien de l’alemanya nazi. So-
lien arribar fins a Prats de Molló o la Presta i, 
d’aquí, emprenien els darrers quilòmetres fins a la 
frontera espanyola, on ja els esperava algun dels 
passadors de la zona que els feia de guia. D’aques-
ta manera, evitaven la vigilància fronterera tant 
dels alemanys com del règim franquista. 

Acabades la Guerra Civil i la Segona Guerra Mun-
dial, aquests camins es van utilitzar, encara, du-
rant molt de temps. En una Espanya franquista 
immersa en plena postguerra i amb escassetat de 
material i d’aliments, arribà el torn dels contra-
bandistes. Els habitants de la vall, aprofitant el co-
neixement del territori, passaven a França per fer  
compres i revendre-les, posteriorment, a la comar-
ca. Alguns ho feien per necessitat, però d’altres 
s’enriquiren mitjançant aquesta pràctica conegu-
da com estraperlo.

Un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, els 
maquis (grups armats que s’oposaven a la instau-
ració del règim franquista) també utilitzaren 
aquests passos de muntanya fronterers. 

Miguel Quintana Peñalver,  juntament amb altres 
companys, va establir la primera base d’opera-

Després del combat defensiu de Camprodon, les 
armes ja no tenien pràcticament cap sentit i, per 
tant, marges, ponts, rius i riberes van esdevenir 
els principals llocs d’abandonament d’aquest 
material. Ara bé, si  arribaven a prop de la ratlla 
fronterera i encara no s’havien desprès de tot 
l’armament, els combatents apilaven les caixes 
de munició, els explosius, les armes i els pertrets 
per fer-los explotar i evitar, així, que quedessin en 
mans de l’enemic.

La voladura de les caixes acumulades va deixar 
els camps replets de restes i, durant anys, els pa-
gesos d’Espinavell hi van trobar grans quanti-
tats de munició, granades, bocins d’armes i ob-
jectes militars. Encara ara no és estrany tro-
bar-ne tot passejant pel camí.

Arribem a l’encreuament R90, el punt fronte-
rer de Coll Pregon, i continuarem cap a la 
Presta, on acabem la ruta.

Durant els darrers dies de la Guerra Civil a Cata-
lunya, van arribar a la vall de Camprodon  una 
gran quantitat de ferits provinents del front. Des 
dels hospitals improvisats de Camprodon, un 
cop estabilitzats, els ferits eren carregats en ca-
mions en direcció a la frontera, els que arribaven 
fins a Espinavell havien de ser transportats des 
d’Espinavell fins a la Presta en lliteres. Les lliteres, 
normalment, eren carregades per dos soldats, 
però també n’hi havia que es carregaven da-
munt de les mules. La duresa del camí, el fred, la 
neu gelada a la part obaga... dificultaven mol-
tíssim el trasllat, per la qual cosa no tots aconse-
guien arribar fins a la Presta. Al llarg del camí 
que baixa fins a les cases de la Farga (a la vora 
del riu Tec), van quedar abandonades moltes lli-
teres de ferits que no havien aconseguit sobre-
viure al trasllat. Els morts eren enterrats i les llite-
res, abandonades.
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Espinavell with the Costabona mountain in the background


