
Camins de memòria i paisatge

les rutes dels maquis

Dissabte, 12 de juny de 2021 

Can Trona
Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas

L’itinerari cultural és un recurs d’aprenentatge i de lleure que té per 
objectiu posar en valor fets històrics i temàtiques mitjançant 
l’elaboració de rutes. A Catalunya, projectes com el camí de Sant 
Jaume o el dels Bons Homes i els itineraris d’educació ambiental 
–pel que fa al patrimoni natural– constitueixen exemples d’un 
format amb una llarga tradició.

El darrer any, a conseqüència de la COVID, les propostes culturals 
en espais oberts han experimentat una eclosió. A partir dels espais 
existents a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica i amb 
projectes que es presentaran en aquesta jornada, es proposa una 
re�exió sobre el turisme de memòria en el marc de la història 
pública: des del valor afegit que suposa la incorporació de la 
“memòria històrica” en els paisatges culturals a la construcció 
simbòlica del paisatge, passant pel registre i les  narratives adients 
per a la interpretació d’aquest  patrimoni incipient a les nostres 
contrades. Aquestes temàtiques s’abordaran conjuntament amb la 
presentació de projectes vinculats a les rutes dels maquis a l’Alta 
Garrotxa. Uns itineraris que s’associen a la clandestinitat, a la lluita 
antifranquista i, també, al mite.

Col·labora: 
Ajuntament de Camprodon; Ajuntament de Molló; Ajuntament de Castellnou de Bages i Ajuntament d’Olot

Organitza:



16,30 h. Presentació - Taula rodona 
Cisquet, la producció audiovisual
Marc Planagumà. Director i realitzador del documental.
Els últims passos de Ramón Vila i Capdevila 
Domènec Òrrit. Alcalde de Castellnou de Bages-Museu dels maquis.
Presenta i modera: Elena Bordes.  Memorial Democràtic de Catalunya

17,30 h. Les rutes dels maquis
Josep Serra i Raúl Valls. Amical Antics Guerrillers.
Presenta i modera: Iris Schneider

Places limitades. Inscripcions a https://forms.of�ce.com/r/tP47wRy4ZE
La jornada s’emetrà en directe al canal de YouTube del Memorial Democràtic de 
Catalunya

18,30 h. Exterior de Can Trona. 

Inauguració del plafó de senyalització de la ruta 
dels maquis de la Xarxa d’Espais de Memòria
Antoni Font. Director General de Memòria Democràtica.
Pau Presas. Vicepresident 1r de la Diputació de Girona. 

Programa

10,00 h. Salutació
Lluís Amat. Alcalde de la Vall d’en Bas.
Miquel Angel Fumanal. President del PEHOC.

Presentació de la jornada
Jordi Font. Director del Memorial Democràtic de Catalunya.
Carles Vallejo. President de l’Associació Ex-presos Polítics del Franquisme i 
membre de la junta de l’Amical d’Antics Guerrillers.

10,15 h. El turisme en espais de memòria, conceptes, casos i discursos.
Saida Palou. Investigadora de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. 
Professora de la UdG.  
Presenta i modera: Josep Font. Memorial Democràtic de Catalunya.

11,15 h. Pausa cafè.

11,30 h. Itineraris històrico-culturals: dels camins ramaders a les 
rutes del maquis
Jaume Font Garolera. Professor de Geogra�a a la Universitat de Barcelona.
Presenta i modera: Josep Font. Memorial Democràtic de Catalunya.

12,30 h. De balmes i vores, afraus i raconades: el paisatge dels maquis 
Mita Casacuberta. Professora de la Literatura de l’Edat Moderna a la Universitat 
de Girona.
Presenta i modera: Jordi Font. Director del Memorial Democràtic de Catalunya.

13,45 h. Pausa - dinar 

15,30 h. Turisme i memòries col·lectives contra la impunitat.
Ernest Cañada. Investigador Alba Sud
Presenta i modera: Iris Schneider


