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                               23 de gener de         
                                               1939 

 
       El govern del doctor 

Negrín demana al govern francès que 
accepte tots els refugiats que volen 

escapar de les tropes franquistes per la 
frontera dels Pirineus al mateix temps 

que Figueres es converteix en la seu del 
govern i del parlament fins a l’1 de febrer 

de 1939. 



Vesprada 
del 26 de 
gener de 

1939: 
Barcelona 
ocupada 



26 / 27 de gener de 1939:  
tancament de la frontera francesa 



28 de gener de 1939:  
frontera oberta per als civils 

 



Planificació de Rodolfo Llopis 
Ferrándiz per a evaquar a Orà els 
socialistes d’Alacant, la vida dels 

quals perilla si els atrapen els 
franquistes 



4 / 5 de febrer de 1939: frontera oberta 
per al govern republicà 

 



6 de febrer de 1939: el govern francès accepta 
que travessen la frontera els soldats i comença 

a crear camps  per a rebre’ls 



Entre el 7 i el 10 de febrer de 1939 travessen la 
frontera 230.000 soldats 



9 de febrer de1939: 
salpen de Menorca  
el HMS Devonshire 
amb 452 refugiats i 
el MV Carmen Pico 

amb 77 refugiats més 



10 de febrer de 
1939: les tropes de 
Franco arriben a la 

frontera francesa 



Els bombardejos de la zona centre 
republicana del 12 de febrer de 1939: 

Alacant, Xàtiva i València 
  



El problema dels refugiats a França 



Les caravanes de gent 



Els camps de concentració 



Font: Mapa de Víctor Hurtado / Museu Memorial de l’Exili 



Distribució dels exiliats republicans en els 
camps de concentració de França (1939-1942) 

Font: Joan Villarroya (2000): Derrota i exili, Generalitat de Catalunya, pàg. 28. 





5 de març de 
1939: deserció 
de la flota de 

guerra 
republicana, que 

va a Bizerta 



29 de març de 1939: embarcament de 
Casado en el HMS Galatea a Gandia  

http://www.yourtotalevent.com/Images/galatea small.JPG


Entre febrer i març de 1939 arriben per mar i 
aire uns 10.000 refugiats espanyols a Algèria  



Port d’Alacant: 31 
de març de 1939 



Font: Xavier Aliaga, El Temps núm. 1551, 04/03/2014 



Detall de l’acta de la reunió de 05/07/1939 
de la Federació Socialista Provincial  

d’Alacant a Orà 



Font: Mapa de Víctor Hurtado / Museu Memorial de l’Exili 







Escriure a casa 
des dels camps 

francesos 

 



Els exiliats republicans espanyols en la 
Segona Guerra Mundial 

http://www.lanueve.net/ 
 
 
 
 
 
Documental: 
http://www.youtube.com/watch?v=RBDxOePswng 
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