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conta’m
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Viles i Països d’Art i d’Història



Els petits detectius del patrimoni
us presenten

La misteriosa bèstia de 
Camprodon

… un nou enigma per a la Laia, en Pol i en Ruc, 
els petits detectius del patrimoni de les Valls Catalanes.

A Camprodon hi ha un autèntic misteri !

Últimament han vist un animal molt estrany passejant-
se pels carrers d’aquest poble del Ripollès. Al moment 
de descriure’l no s’arriba a cap acord, mai s’havia vist 
una cosa així ! Cada part del seu cos és d’un animal 
diferent !

Descobreix a quin animal correspon cadascuna 
de les parts del seu cos i sabràs a què s’assembla !
Ajuda als petits detectius a fer preguntes als 
testimonis i a investigar el cas; i així podràs fer el  
retrat de la bèstia !
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Anem a Camprodon !
Troba Camprodon al mapa

L’única informació que tenen els petits detectius : Camprodon està 
situat a l’oest de Figueres, a la confluència de les Valls del Ter i del 
Ritort. Cerca la vila al mapa i ajuda’ls a trobar-la.

Sabies que… 
Els primers turistes van 

arribar a Camprodon gràcies 
al doctor Bartomeu Robert, metge 
i polític català. Fou un dels primers 

en passar-hi l’estiu i aconsellava als seus 
pacients d’anar a prendre les aigües i l’aire 

saludable de la muntanya. Nombroses 
famílies barcelonines es van fer construir 

a Camprodon una « torre » com a 
residència de vacances - especialment 

al Passeig de la Font Nova i al 
Passeig Maristany -. 
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Els llocs de la investigació

Enhorabona ! si llegeixes aquestes paraules és perquè has trobat Camprodon 
al mapa. Ara pots continuar ajudant els teus amics, els petits detectius del 
patrimoni…

Aquí tens el plànol del petit detectiu que t’ensenya els llocs on has d’anar a investigar 
amb la Laia, en Pol i en Ruc.
Consulta la pàgina 10 per a veure el plànol més detallat.

Per a la teva primera missió hauràs d’anar a la plaça de la Vila (n.1 del plànol p. 10)
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Sabies que…
A la casa de la Vila 

sota el teulat, hi podràs veure 
pintat l’escut de Camprodon, 

amb els colors de la Senyera i una 
rodona verda. Aquesta rodona és el 
símbol de la vila ja que l’origen del 

nom de Camprodon és Campus 
Rotundus, que significa 

camp rodó.
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Missió n.1
Trobar de quin animal són les potes de la bèstia !

Un misteriós testimoni ha vist la bèstia a la plaça de la Vila, a prop de la Casa 
de la Vila.

La Laia , en Pol i en Ruc ja hi són, vés amb ells !
Espantat pel monstre, el testimoni ha fugit, però ha deixat un missatge codificat i, 
malauradament, incomplet. 
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Ajuda a en Pol a desxifrar-lo per saber a les potes de quin animal 
s’assemblen les que té la bèstia. Cada dibuix correspon a una lletra.

Ho has aconseguit ? genial ! Pots resoldre el primer enigma:

La bèstia misteriosa té les potes d’un  

Per a continuar la investigació, hauràs de passar pel Pont Nou. Agafa el 
camí de Cerdanya per anar-hi (n° 2 del plànol p. 10)

Sota 
el teulat d’una 

casa veïna de la Casa 
de la Vila, hi trobaràs 
esculpida la figura de 

l’animal del que parla el 
testimoni en el seu 

missatge.
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Missió n.2

Missió n.3

Una d’elles està 
situada a sota del 

matacà de la porta. Pel 
que fa a l’altra : fixa-t ‘hi 

bé, no està lluny !

Trobar quan la misteriosa bèstia va arribar a 
Camprodon !

Trobar de quin animal són les orelles de la bèstia !

La Laia, en Pol i en Ruc et necessiten : 
al Pont Nou, passaràs per sota d’un porxo. Dues dates estan 
gravades a la porta.  Les podràs trobar?

La Laia, en Pol i en Ruc van trobar a sota del Pont Nou 
un testimoni que no va fugir : és Sant Roc ! 
Baixa l’escala i cerca’l.
Sant Roc va veure les orelles i les ales de la bèstia. 
Pel que fa a les orelles : són les mateixes que les de l’animal 
que l’acompanya. 
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Has trobat les dates ? Genial !!! Posa-les ara als quadrats que veuràs a continuació :

La misteriosa bèstia té les orelles d’un :

Per a seguir amb la investigació, hauràs d’anar al final del 
carrer Ignasi Casabó (n.3 del plànol p. 10)

Exemple de matacà



Missió n.4

Missió n.5

Trobar de quin animal són les ales de la bèstia !

Trobar de quin animal és la cua de la bèstia !
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Ho has trobat? Genial. Ara pots completar l’enigma. 

La bèstia misteriosa té les ales d’una  .

Fixa’t-hi bé : veuràs l’animal que 
l’acompanya i podràs completar aquest 

nou enigma. La bèstia misteriosa té la cua 

d’un  

Pel que que fa a les ales, Sant Roc n’està segur : 
són les de l’animal que es va posar a la façana a prop de 
l’última  casa del Carrer Ignasi Casabó, just al principi 
del passeig de la Font Nova.

Ets al número 46 ? 
Et trobes a davant de la casa on hi ha 
Sant Patllari.  

Som-hi, seguim l’aventura ! Anem al Carrer València n.46.
(n.4 del plànol p. 10)

Per a seguir amb la investigació, hauràs d’anar al 
Carrer València, núm. 25 (n.5 del plànol p. 10)



Missió n.6
Trobar de quin animal és el cap de la bèstia !

La Laia , en Pol i en Ruc estan segurs que la forma de la bèstia és feta a partir 
dels animals de les façanes de Camprodon.  

Ara investiguen al carrer València, però sembla que s’obliden d’aixecar la vista !
Ajuda’ls. Potser els balcons et donaran alguna pista…
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Ho has trobat ? Ets tot un campió !!!
Som-hi,  dóna la resposta als petits detectius del patrimoni.

La bèstia misteriosa té el cap d’un  

Sabies que…
A les muntanyes del voltant 

de Camprodon, i especialment 
al massís del Canigó, hi ha grans 

quantitats de mineral de ferro. És per 
això que es poden veure bonics balcons 

de ferro forjat a la vila. Fixa-t’hi ! 
Hi trobaràs formes molt curioses !

De sobte, el petits detectius escolten el soroll que fa un animal. 
De quin animal es deu tractar ? 

Si ho vols descobrir i acabar la teva investigació, vés al carrer 
Ferrer Bàrbara (n.6 del plànol p. 10). 



Missió n.7
Trobar de quin animal és el cos de la bèstia !

La Laia, en Pol i en Ruc continuen investigant pel carrer Ferrer Bàrbara quan 
els crida la Núria (a qui pots veure a la fotografia).

Ella, els hi dóna la darrera pista : 
el cos de la bèstia és el mateix que el dels insectes que volen al seu voltant.
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Busca’ls! Ànim!
Completa ara l’última pista.

La bèstia misteriosa té el cos d’una  
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Ara ja has acabat la teva investigació i pots fer el 
retrat de la bèstia de Camprodon.

Fa temps un artista desconegut va esculpir la bèstia misteriosa. 
Per a veure si no s’ha equivocat, vés a la plaça del doctor Robert, núm. 8 (n° 7 del plànol p. 10)
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Plànol de Camprodon
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Ben a prop 

En terres occitanes, Bellcaire (Beaucaire), Lodeva (Lodève), Narbona (Narbonne), Nimes (Nîmes), 
Mende i l’Òlt de Gavaldà (Mende et Lot en Gévaudan), Pesenàs (Pézenas), Usès (Uzès); i, en terres 
catalanes, Perpinyà i la Vall del Tet, gaudeixen de la denominació Viles i Països d’Art i d’Història.

Informació 

País d’Art i d’Història Transfronterer 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter
7 plaça del firal
66230 Prats de Molló La Presta
Correu : valls.catalanes@orange.fr
T. 0033 (04) 68 83 99 49
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Aquest llibret-joc us ha agradat? 

Els Petits Detectius del Patrimoni investiguen també a Morellàs (Maureillas), a Sant Llorenç de 
Cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans) i als Banys (Amélie-les-Bains) ! Aquests llibrets-jocs estan 
disponibles als punts d’acollida turística d’aquests municipis i es poden descarregar a la pàgina web 
del País d’Art i d’Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter.

País d’Art i d’Història :
una marca, una xarxa

Les Valls Catalanes del Tec i del Ter pertanyen 
a la xarxa estatal francesa de les Viles i Països 
d’Art i d’Història. El Ministeri de Cultura i 
Comunicació francès, a través de la Direcció 
General de Patrimoni, atorga la denominació de 
Viles i Països d’Art i d’Història als ens locals que 
pretenen dinamitzar el seu patrimoni.
El ministeri garanteix la professionalitat dels 
guies i dels dinamitzadors d’arquitectura i de 

patrimoni i la qualitat de les activitats que 
realitzen. A data d’avui, una xarxa de 167 viles 
i països posen al vostre abast tot el seu bagatge, 
arreu del territori francès. 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter són el primer 
País d’Art i d’Història tranfronterer d’aquesta 
xarxa estatal, constituït per 30 municipis 
catalans (23 municipis a l’Estat francés i 7 a 
l’Estat espanyol).


