
Jeune public
les petits Détectives Du patrimoine

eXploraDors 
Les VaLLs CataLanes 
«una trobaDa misteriosa» 
a molló

pÚblic Familiar
els petits Detectius Del patrimoni



“Veniu a grgrgrgr, 
a prop de Molló, 

el dia grgrgr grgrgrg 
grgrg Tri grgrgr 
grgrgr grgrgrgr 
grgrgrmància”.

eLs PetIts DeteCtIUs 
DeL PatRIMOnI
us presenten 
«una trobaDa misteriosa»

 
…una nova investigació de la Laia, en Ruc i en Pol,
els Petits Detectius del Patrimoni de les Valls Catalanes, a Molló.

En Ruc, l’ase entremaliat, els ha trucat per telèfon i els ha deixat un missatge al 
contestador, però se’l sent entretallat a causa de la mala cobertura que hi ha a 
la muntanya. 
Només han entès algunes paraules: 

Acompanya’ls-hi! 
Et necessiten!

Caldrà seguir les pistes que ens 
portaran a l’enigma misteriós.
A prop de Molló? Però a on? La Laia diu 
que potser deu ser una festa popular, 
lligada a la ramaderia, que mobilitza 
tot el poble i gran part de la Vall de 
Camprodon. En Pol, en canvi, opina 
que deu ser un ball de disfresses on 
tothom es vesteix de tigre. 
O el tió de Nadal? 
O deu ser alguna celebració lligada a 
les activitats de muntanya?
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Aquesta és una fotografia de les antigues 

oficines de la duana a la frontera al coll d’Ares 

que només van funcionar un temps. L’edifici 

de l’esquerra, que correspon al costat català, 

va ser enderrocat el 2003.

      sabies que…?
Actualment, el municipi de Molló és

fronterer; seguint la carretera, és l’últim
poble català abans d’arribar a França. A uns

10 km trobem el coll d’Ares, punt fronterer
amb França. Però la frontera no ha estat
sempre aquí, ja que no va ser fins després de la 
signatura d’un document molt important per 
a la història anomenat Tractat dels Pirineus 

(1659) que el coll d’Ares va esdevenir
frontera i l’actual Catalunya Nord va

passar a mans franceses durant 
el regnat de Lluís XIV.

aneM CaP a MOLLO!  

Troba Molló en aquest plànol.
Per trobar el poble de Molló al plànol, els Petits Detectius només saben que Molló se situa 
al nord de Ripoll i molt a prop de la frontera amb França.

Ajuda’ls a trobar Molló i encercla el nom d’aquesta vila.
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eLs LLOCs DeLs fets
Fantàstic! Si has arribat fins aquí, vol dir que has trobat Molló al mapa.
 
Els números d’aquest plànol indiquen els indrets on aturar-te durant la investigació.   

Atenció! Per arribar al final de l’aventura, segueix la següent regla:  
Cada combinació de forma i color correspon a una lletra diferent de l’alfabet. Al final del joc, 
tindràs un codi que et permetrà desxifrar el misteriós missatge de l’última missió! 

Per exemple :          =   W     W

Compte! Les caselles blanques poden correspondre a qualsevol lletra.
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Per fer la primera missió has d’anar a l’Ajuntament, 
a la plaça del Conflent (n. 1 del plànol).
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Per a la propera missió, has d’anar a la 
capella que hi ha a la plaça (n. 2 al plànol).

sabies que...?
La Fira de la Trumfa, que és cap a l’11 de

setembre, coincideix amb l’inici de la
temporada de collita. La trumfa és una patata 
cultivada en altitud i en un clima particular,
això dona unes característiques i unes

propietats especials a aquest tubercle.
Només se’n fa una collita a l’any.

 1 
l’aJuntament
Al costat de l’Ajuntament hi trobaràs un plafó informatiu titulat “Molló, terra de 
pas”. Llegeix-lo, hi trobaràs les respostes a les següents preguntes! 

• Primer, què vol dir Molló? 
Escriu cada lletra de la paraula en cada requadre.

• Tot i que Molló existeix des de més antic, el primer document escrit que es coneix sobre el 
poble és de l’edat mitjana. De quin any és aquest document? Al plafó hi tens la resposta... 
Escriu-lo dins del requadre:

Ara has de trobar un dels principals aliments que es cultiven a Molló. El trobaràs fent aquesta 
sopa de lletres.

una pista: es poden fer fregides, en una truita, al forn, en puré; 
però les preferides d’en Ruc són les farcides... uhhmmm!!! 
És tot un golafre!

A Molló, la ...........................................es diu trumfa.
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 2 
la capella
Davant de la capella hi trobaràs un plafó amb informació. 
Aquest text t’ajudarà a contestar els següents enigmes.
A quin sant està dedicada la capella?

La porta de la capella està decorada amb un forrellat (pestell) 
de ferro molt peculiar i amb una anella amb una inscripció. 
Ordena els grups de lletres de l’interior de l’olla per completar 
l’oració correctament:

AVE ...............................................................................................

Ara, obre la porta i entra-hi. Apropa’t al retaule que trobaràs al fons de la capella. 
Observa l’escultura del sant i contesta l’enigma següent:

 

Per a la propera missió, has d’anar a l’església de Santa Cecília 
(n. 3 del plànol).

Aquesta fotografia data de 1909.

Veus que davant de la capella de Sant Sebastià 

no hi havia cap construcció?

EllEs són TrEs i 
TraVEssEn
El cos dE sanT 
sEbasTià:
és gràciEs a EllEs 
quE El rEconEixEM
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En sortir de l’església, fixa’t en la seva porta. Un dels 
extrems del forrellat (o pestell) té forma de cap de 
serp o de drac. Aquest animal protegeix l’entrada. 
Tindràs el coratge i la valentia de ficar-li el dit a la 
boca...?

Entra ara a l’interior de l’església i vés cap a l’absis (al fons de l’església). Si et fixes en el 
terra, veuràs calaveres gravades, són tombes. 
Quantes n’hi ha?

sabies que...?
La porta d’aquesta església, com moltes d’altres, va ser

reforçada i decorada amb espirals de ferro forjat. El ferro que
provenia del massís del Canigó tenia molt bona reputació i era

conegut des de l’antiguitat perquè no es rovella! 
Para l’orella i escolta el que xiuxiueja el drac que protegeix 

l’església... No creus que ens diu que deixem els mals
esperits a l’exterior abans d’entrar-hi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3
l’església
El fotògraf de Molló s’ha ficat en un bon embolic! Ha barrejat les fotografies de l’església de 
Molló amb les d’altres esglésies...
Marca amb una creu les imatges que no corresponen a l’església de Molló.
Les que sí que hi corresponguin, ordena-les.

L’ordre és

Dibuixa-les i vigila de no equivocar-te
en la quantitat de dents que tenen!CaLaVeRes
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 4 
vacances a la muntanya
Ara, un cop fora de l’església, mira davant teu i imagina els turons plens de ramats... 
Respon l’enigma següent:

 

La              
 
permet als ramaders desplaçar els ramats cap a la muntanya durant l’estiu perquè l’herba 
és més verda que a la plana. A l’hivern, en canvi, els ramats tornen a la plana perquè allà 
hi fa menys fred. 

Quins animals creus tu que es desplacen d’aquesta manera?        Encercla’ls..

Per a la propera missió, agafa les escales 
a l’esquerra de l’església, puja pel caminet 
i gira a l’esquerra fins al carrer de la 
Guardiola (n. 4 del plànol).

Ara ajuda en Ruc. 
S’ha perdut i no troba 

el camí per anar a 
la trobada misteriosa.

Es fa a la priMaVEra i 
a la Tardor, no és pas al 
cEnTrE, és als cosTaTs i 

al VolTanT dE la Vaca. qui sóc?

1

2

3
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 5 
arquitectura al·lucinant
Al carrer de la Guardiola hi trobaràs un element misteriós. És una mena de fulla de pedra 
enganxada al mur, del qual sobresurt com si fos una safata. És al costat d’una finestra. Es 
diu clavellinera. Saps quina era una de les seves utilitats?

A perquè els gats hi dormissin i hi prenguessin el sol 

B per deixar-hi el menjar a la fresca quan encara no hi
havia neveres

C un rellotge de sol amb les hores invisibles

En algunes cases les utilitzen per posar-hi testos amb flors.

Aixeca el cap i mira al teu voltant. Busca aquesta decoració a l’angle d’una teulada. 
Per a què deu servir? 

A per tallar la neu que cau de la

B per espantar les

C és un parallamps de l’edat mitjana 

Baixa pel carrer de la Guardiola fins 
a la plaça Major (n.5 del plànol).

L’última qüestió abans de passar a la 
següent missió...
busca aquEsTa dEcoració al ràfEc 
d’una casa (soTa la TEulada) 

quE Es Troba a prop dE la plaça 
Major. aquEsTs TrianglEs TEniEn 
la MaTEixa funció quE l’urpa quE 
has VisT a la casa anTErior. 

la gEnT crEia quE EspanTaVEn lEs 
bruixEs pErquè si hi passaVEn 

bEn a prop, sE’ls podia EsTripar 
El VEsTiT i pErdiEn Els sEus 
podErs! ExacTE, lEs bruixEs 
TEnEn Els podErs a la roba!

sabies que…?
Mira al teu voltant. Els edificis de la 

plaça Major són d’un estil força curiós. Les 
façanes són de colors vius, a vegades tenen 
decoracions de terra cuita o rajola. Les 
obertures de la façana (portes i finestres) són 

regulars i simètriques ... Això és típic de 
l’arquitectura modernista popular.

Per a la propera missió has d’anar 
al final del carrer de la Font Vella 
(n. 6 del plànol).
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 6 
la Font vella
La Font Vella és protagonista d’un misteri molt antic. La gent del poble de Molló diu que no 
se sap d’on ve l’aigua d’aquesta font. És aigua amb un origen misteriós...

Molt a prop de la font hi ha una estructura de fusta: és una gàbia de ferrar. 

Qui era l’artesà que la utilitzava? (trobaràs la resposta al plafó explicatiu).

               
      

Quin animal s’hi ferrava?

MIssatGe aMaGat
La investigació acaba aquí. Ara només has de desxifrar el nom d’aquesta trobada que cada 
tardor mobilitza els mollonencs i les mollonenques i bona part dels habitants de la Vall de 
Camprodon. Posa cada lletra al requadre del color corresponent i trobaràs la solució!

P
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sabies que...?
La  t _ _ _ _ _     _ _  _        _ _ _ _ __ _ _    d ’_ _  _  _ _ _ _ _ _ __ __ _ _  és una fira ramadera que 

se celebra el 13 d’octubre. Els orígens de la fira no es coneixen, però es creu 
que daten de molt antic. Abans era només una trobada entre els ramaders de 

Molló i els compradors que negociaven a fi de comprar bestiar.
Durant la fira es realitzen els tractes de compravenda dels mulats (els poltres, els 
fills de les eugues), es lliuren els premis als millors cavalls i, finalment, se separen 

o trien les eugues dels mulats. D’aquí li ve el nom a la fira.
Aquesta fira, evidentment, està lligada a la transhumància i es fa a 

Espinavell, veïnat de Molló.

MIssIÓ 1: fita / 936 / patata. MIssIÓ 2: Sant Sebastià / Maria sin 
pecado concebida / fletxes. MIssIÓ 3: 6-4-9-2-7-10-3-8 (els números 
1 i 5 no corresponen a l’església de Molló) / dues. 
MIssIÓ 4: Transhumància / cavall, ovella, vaca (però també s’hi 
ferraven bous) / El camí número 2. MIssIÓ 5: B / B. MIssIÓ 6: Ferrer 
/ vaca. MIssaTGe aMaGaT : La tria de mulats d’Espinavell.
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«MUntanyes sense esqUeLLes 
nO et fIïs D’eLLes» Dita catalana.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER). El projecte PATRIMC@T està cofinançat 
al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg 
V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-
2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la 
integració econòmica i social de la zona fronterera 
Espanya- França-Andorra. El seu ajut es concentra 
en el desenvolupament d’activitats econòmiques, 
socials i mediambientals transfrontereres 
mitjançant estratègies conjuntes a favor del 
desenvolupament territorial sostenible.

Crèdits fotogràfics 
© PAHT
© Delcampe (p.3)
© Guillaumes-Hubach (p.6)
Realització: 
Servei educatiu del PAHT 
EL/JS/FG.
Realització maqueta: 
Monique Fradier - 
MF.Graphiste
Disseny gràfic :  
DE SIGNES Studio Muchir-
Descould 2015

Aquest llibret-joc us ha 
agradat?
Busqueu altres aventures 
dels Petits Detectius del 
Patrimoni, la Laia, en Pol i en 
Ruc, al territori del País d’Art 
i d’Història Transfronterer. 
Ja existeixen molts llibrets-
joc però, estigueu atents,
n’hi haurà d’altres. 
Els podeu descarregar a la 
nostra pàgina web 
(www.vallscatalanes.org) 
i també els trobareu a les 
oficines de turisme i als 
ajuntaments del territori. 
Demaneu-los! 

Les Valls Catalanes del Tec i 
del Ter pertanyen a la xarxa 
estatal francesa de les Viles i 
Països d’Art i d’Història. És el 
primer País d’Art i d’Història 
Tranfronterer d’aquesta xarxa 
estatal. Està constituït per 
31 municipis catalans (24 
de la Catalunya Nord i 7 de 
la Catalunya Sud). Aquesta 
particularitat permet proposar 
activitats en francès i en català 
a ambdues bandes de la 
frontera catalana. Aquestes 
activitats estan destinades 
al públic familiar, escolar, als 
joves i als no tan joves, en grup 
o pel seu compte. El seu equip 
resta a la vostra disposició per 
a qualsevol projecte cultural, 
sobretot transfronterer! 
Contacteu-nos! 

El Ministeri de Cultura 
francès, mitjançant la Direcció 
General de Patrimoni, atorga 
la denominació de Viles i 
Països d’Art i d’Història als ens 
locals que dinamitzen el seu 
patrimoni.  
El ministeri garanteix la 
professionalització dels 
guies i dels dinamitzadors de 
l’arquitectura i del patrimoni i 
la qualitat de les activitats que 
s’hi realitzen. 
Ben a prop, a la regió 
d’Occitània, 23 territoris tenen 
aquesta marca distintiva; 
trobareu la llista a 
www.vpah.culture.fr i 
www.vallscatalanes.org. 
Als Pirineus Orientals, la vila 
de Perpinyà, la Vall de la Tet 
i les Valls Catalanes del Tec i 
del Ter són Vila o País d’Art i 
d’Història.

Amb el suport del Departament de Cultura i 
el d’Afers, Relacions Institucionals, Exteriors i 
Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

Més informació: 

País d’Art i Història Transfronterer 

Les valls catalanes del Tec i del Ter 

7 plaça del Firal

66320 PRATS DE MoLLó - LA PRESTA 

(FRANçA)

Tel. 0033 4 68 83 99 49

informacio@vallscatalanes.org 

www.vallscatalanes.org

facebook.com/PAHTlesvalleescatalanes/

@paht_valls_catalanes

Ajuntament de Molló: 
Tel. 0034 972 740 387 
www.mollo.cat


