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Activitats

Activitats: Resseguint les passes de l’exili
Enviada per cgrasset el 26/Oct/2021 - 09:29

El passat dimecres 20 d’octubre, l’alumnat de 1r de Batxillerat va fer la primera sortida del curs. Durant la sortida
van poder conèixer diversos espais relacionats amb la memòria de l’exili republicà després de la Guerra Civil
espanyola. La sortida va ser guiada per l’escriptora i historiadora Assumpte Montellà, que uns dies abans ja havia
passat pel centre a fer una xerrada introductòria a la temàtica.
La primera parada de la visita va ser a la Maternitat d’Elna. Allà van poder conèixer més a fons aquest espai a
través de videos, explicacions i informació repartida per diferents sales. A la Maternitat hi vivia la senyoreta Isabel,
una jove inconformista que va ajudar a les mares republicanes que es trobaven al camp de concentració i més tard
a les mares jueves a donar a llum als seus fills. Va ajudar a de més de 500 nens i nenes, els quals venien del
camp de concentració d'Argelers.
La segona etapa de la visita va ser a la platja d’Argelers, on van poder veure amb els seus propis ulls l’espai on
es va ubicar el camp de concentració on milers d’exiliats i exiliades del bàndol republicà van viure-hi en unes
pèssimes condicions de vida. En aquest espai, través de les explicacions de l’Assumpte Montellà, van poder
aprendre més coses sobretot el que va passar i van fer un minut de silenci davant del mar en homenatge a les
persones exiliades.
Per últim l’alumnat va trepitjar el municipi de Cotlliure, allà van visitar la ciutat i el cementiri, on es troba enterrat
Antonio Machado, un famós poeta i escriptor republicà que va morir a Cotlliure, després de ser exiliat a la
Catalunya Nord fruit de la derrota del bàndol republicà.
Crònica redactada per l’alumnat del batxillerat humanístic de 1r de batxillerat
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