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Els petits detectius del patrimoni
us presenten

Les festes i tradicions
…una nova investigació per a la Laia, en Pol i en Ruc, 

els petits detectius del patrimoni de les Valls Catalanes.

Sant Llorenç de Cerdans és sobretot la vila on es 
fabriquen aquestes « sabates » amb sola d’espart : les 
espardenyes. Però, també, és un poble amb moltes 
tradicions.

Els petits detectius han 
trobat un fresc que les 
representa. Però, en ell 
hi ha detalls estranys :

1

Laia
Ruc

Pol

« Qui és aquest personatge de dos caps? Quina mena 
d’espardenya és aquesta? » 
La Laia es posa nerviosa…. 
« Un ós a Sant Llorenç ?! Però, on s’amaga ?! »
Per descobrir-ho, hauràs de seguir els detectius i 
investigar per Sant Llorenç !



Anem a Sant Llorenç de Cerdans!
Trobar Sant Llorenç al mapa

ObjECtiU : l’única informació que tenen els petits detectius : 
Sant Llorenç se situa al Sud-Oest de Perpinyà. 

Cerca la vila al mapa i ajuda’ls a trobar-la.
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Sabies que ?
A la primera meitat 

del segle XIX, la fabricació 
d’espardenyes era, fins en aquell moment, 
només una activitat complementària. Més 
endavant, va transformar-se en el motor de 

l’economia de Sant Llorenç de Cerdans, mentre 
les fargues catalanes entraven en una forta fase 
de recessió. La fabricació d’espardenyes es va 

desenvolupar de forma industrial amb l’obertura 
de nombroses empreses. A principis del segle 

XX, dels 3000 habitants que hi havia 
a Sant Llorenç, 1000 vivien de la 

fabricació d’aquestes peces 
de calçat.



A Sant Llorenç de 
Cerdans , els noms dels 

carrers són en francès i en català, 
però no sempre són els mateixos. 
Et dono algunes claus: en francès 

“rue” vol dir carrer, “route” 
carretera; place “plaça”; 

avenue “avinguda”.

Els llocs de la investigació

Enhorabona ! 
Si llegeixes  aquestes paraules, és perquè has trobat Sant Llorenç de Cerdans al 
mapa. Ara pots continuar ajudant els teus amics, els petits detectius del patrimoni. 

Aquí tens el plànol de petit detectiu, amb 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. 
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Et trobes davant la Casa del Patrimoni 
(Maison du Patrimoine). A la paret d’aquest 
gran edifici, hi podràs veure diferents frescs que 
seràn el punt de partida de la teva investigació. 
Aquestes pintures murals, representen l’ artesania, 
les festes i les tradicions a Sant Llorenç. 

Per començar la teva aventura a Sant Llorenç, hauràs d’anar a la Casa del Patrimoni 
(Maison du Patrimoine), rue Joseph Nivet (n.1 del plànol p.10). 



Missió n.1
Els frescs

A. La dansa de la sardana     B. La fabricació d’espardenyes     C.La festa de l’ós

Al Pol li costa identificar alguns elements tradicionals catalans. 
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D. la barretina           E. les espardenyes  F. el porró

Per cert, sabríes dir què porta en Ruc al cap ?   

La teva primera missió consisteix a trobar la llegenda correcta de les fotografies 
que figuren a continuació.
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Missió n.2
La  indústria del ferro
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La teva investigació comença al barri del Molí, barri tradicionalment industrial.  
Fins i tot els noms dels carrers en fan memòria. 

No trigaràs a trobar-te, a mà dreta també, un “carrer-escala”. 
No el baixis!
Dos cartells ens donen el nom d’aquest carrer en català i en francès.
Escriu el seu nom en francès : 

Continua pel carrer joseph Nivet i trobaràs, a mà dreta, una font, aquí 
en tens un detall :

Com es diu aquesta font ?

Al n.14  d’aquest carrer, hi trobaràs aquesta anella a la paret. 
Però, per a què es feia servir això ?

A   per fermar els óssos que es caçaven antigament al 
Vallespir.
B   per lligar els matxos, principal mitjà de càrrega i transport 
en el segle XIX al Vallespir.
C   per estendre els draps de les cuineres que sempre 
preparaven els àpats a fora, al carrer.

Des de la Casa del Patrimoni (Maison du Patrimoine), just davant les pintures al fresc, puja la 
rue Joseph Nivet a mà dreta. 

Segueix, tot seguit a mà dreta pel  carrer del Molí d’en Verduc (rue du Moulin) 
n.2 del plànol p.10



Missió n.3
Les espardenyes

Situa’t al mateix lloc que el fotògraf de principis de segle XX i compara 
aquesta fotografia amb la imatge que veus ara. Intenta identificar les 
transformacions que ha sofert aquesta plaça. 

En Pol mira amb la seva lupa aquesta fotografia antiga de la Placeta 
d’en Magí (Placette d’en Maggy). 
Què creus que  està fent aquesta gent ? Escull la imatge que hi apareix, entre 
els detalls que mostren les següents fotografies antigues de Sant Llorenç. 
Pots utilitzar els indicis de la missió n.1
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A. Esperen el tren           B. Fan teixits catalans       C. Fabriquen espardenyes

Continua baixant pel carrer del Molí d’en Verduc (rue du Moulin). 
Deixa a mà dreta el Camí dels Clavetaires i segueix a mà esquerra i arribaràs a la placeta 

d’En Magí (n.3 del plànol p.10)



Missió n.4

A mà dreta, quasi a dalt de tot d’aquest carrer, hi trobaràs 
una placa de marbre.  
A prop d’aquesta placa, hi trobaràs una data a la llinda (és una 
pedra travessera a dalt d’una porta o finestra)

Vigila! no és gaire fàcil de llegir-la. 
Això es deu, d’una  banda a que les xifres gravades 
no estan ben marcades i, de l’altra, a que al bell mig 
de la llinda s’hi va  traçar, a més, el monograma de 
Jesucrist. 

Protegir la seva casa
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No vagis de pressa i observa les obertures a dalt de les portes. 

Sabies que ?
IHS, el monograma 

de Jesucrist correspon a les 
inicials de l’expressió llatina IESU 

HOMINI SALVATORE, que vol dir: 
Jesús Salvador dels Homes. Quan es va 
construir aquesta casa, els habitants van 
fer servir aquestes lletres per a protegir 

la seva llar. Si t’hi fixes, trobaràs 
més exemples com aquest, a les 

façanes de Sant Llorenç! 

Ara, creua la Placeta d’en Magí (Placette d’en Maggy) i puja pel carrer Antoni Forné (rue Antoine 
Forné) n.4 del plànol p.10

Aquests elements de ferro 
forjat, a qui creus que 
impedien l’entrada :
A  als gats 
B   als lladres



Missió n.5
El barri del castell

A dalt del carrer Antoni Forné (rue Antoine Forné), vist de cara i lleugerament a l’esquerra, 
entreveuràs una escala. A l’angle esquerre, hi ha dos cartells amb els noms dels carrers.
Escriu el nom en català d’aquest « carrer- escala » : 

Som-hi ! Ànims ! Has de pujar l’escala tot comptant el nombre 
de graons. 
Ja està ? Ets a dalt ? Espero que no estiguis massa cansat !

Per cert, quants graons has comptat ?  

Continua pel carrer de l’església (rue de l’église) fins a la Plaça Pública (Place 
publique) n.5 del plànol p.10

A la plaça, hi trobaràs un immens fresc que representa els llocs 
principals de Sant Llorenç.  

Pots intentar situar-te abans de continuar investigant. 
En Ruc ja sap on ets, i tu ?
També, hi pots buscar les escenes que ja has vist als frescs de la missió n.1.
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Ara investigaràs el barri del Castell (le château), tradicionalment on es trobaven les famílies 
benestants de Sant Llorenç. És per això que hi veuràs tot de cases sumptuoses. 
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Missió n.6
Ensenyar la seva riquesa

Ara, creua la Plaça Pública i ves al carrer Llarg (rue de la Sort), davant d’aquesta 
casa antiga. n.6 del plànol p.10

Quin és el nom, del membre de la família Noell que va fer construir aquesta bonica casa ?

Fixa’t a la barbacana d’aquesta casa, 
quantes fileres hi pots comptar? Sabies que ?

La barbacana que pots 
observar aquí està feta de 

teules capgirades que li donen 
aquesta forma de “petites 

onades”. El nombre de fileres és 
proporcional a la riquesa del 

propietari: a més fileres, 
més prestigi! 

Enhorabona ! Has acabat la teva investigació ! 
Ara, pots resoldre els següents mots encreuats 
gràcies a les paraules que has anat anotant. 
Cada color correspon a una lletra!

V

G És el nom de les espardenyes amb « cordons ». 
Si en vols veure una de molt gran i de ferro, és 
molt senzill : ves a baix de tot de la Pujada del 
Maire Vell (Rue Pasteur) i obre els ulls ! (n.7 del 
plànol p.10)

 Durant la festa de l’ós, no n’hi ha cap que 
passegi pels carrers : és un Llorencí que va 
disfressat amb la pell d’un ós de veritat ! La 
disfressa està exposada en aquest lloc, on podràs 
veure-la de prop i saber-ne d’aquesta festa.

 La festa de l’ós existeix a 3 pobles del 
Vallespir : Prats de Molló (Prats-de-Mollo), 
Arles de Tec (Arles-sur-Tech) i Sant Llorenç 
de Cerdans (Saint-Laurent-deCerdans), però, 
aquest personatge és propi de la festa de Sant 
Llorenç.
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Plànol de Sant Llorenç de Cerdans
Solucions : missió n.1 : 1 = B; 2 = C; 3 = A; 4 = F; 5 = D; 6 = E. En Ruc porta una 
barretina. Missió n.2 : resposta B - Missió n.3 : resposta C - Missió n.4 : resposta 
B; 1762 - Missió n.5 : 153 graons - Missió n.6 : 6; n.1 = vigatana; n°2 = maison du 
patrimoine ; n°3 = Monaca
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Aquest llibret-joc us ha agradat ? 

Els Petits Detectius del Patrimoni investiguen també als Banys (Amélie-les-Bains),  a Camprodon i a 
Morellàs (Maureillas) ! 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.

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 (0)4 68 83 99 49

© Photos Wikimedia/PAHT - AL/FG 

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 dia 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 transfronterer d’aquesta 
xarxa estatal, constituït per 30 municipis 
catalans (23 municipis a l’Estat francés i 7 a 
l’Estat espanyol).


