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El bagul dels records
…una nova investigació per a la Laia, en Pol i en Ruc, 

els petits detectius del patrimoni de les Valls Catalanes. 

Els petits detectius han trobat a la botiga d’un antiquari, 
un bagul misteriós que conté velles fotos i records de 
vacances d’una nena : la Jeanne Latour.

Fa molt de temps, al voltant dels anys 1900, la petita Jeanne 
acostumava a passar les vacances amb la seva família als 
Banys.

Els petits detectius han decidit investigar els llocs on 
va viure !
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Laia
Ruc

Pol

Els petits detectius del patrimoni
us presenten



Anem als Banys !
Trobar els Banys al mapa

ObjEctiU : l’única informació que tenen els petits detectius : 
els Banys (Amélie-les-Bains) se situa entre Arles de Tec (Arles-sur-
Tech) i Ceret (Céret). 

Ajuda’ls a trobar la vila al mapa, encerclant-la. 

Sabies que ?
Als Banys, hi ha fonts 

d’aigua termal calenta que 
curen nombroses malalties 
respiratòries. Gent de tot 

arreu de França vénen cada 
any per a guarir-se 
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El llocs de la investigació

Enhorabona ! Si llegeixes aquestes paraules, és perquè has trobat els banys (Amélie-
les-bains) al mapa. 
Ara pots continuar ajudant els teus amics, els petits detectius del patrimoni.

Dins del bagul descobert a la botiga d’antiguitats, els petits detectius han trobat un plànol i 
unes fotografies. En aquest plànol, hi ha números que semblen correspondre als llocs visitats 
per la família de Jeanne a principis del segle XX.

Gràcies a aquestes fotos, els petits detectius seguiran els seus costums per la vila actual. 
Malauradament, hi ha fotografies malmeses pels anys, on només hi queden detalls. A més, 
en un segle, la vila dels Banys ha canviat molt !

Als Banys, els noms dels carrers són en francès : « rue » vol dir carrer; « route », carretera; 
« place », plaça; « avenue », avinguda... ara sí ! Així no et perdràs !

Aquí tens el teu plànol de petit detectiu, amb els llocs on has 
d’anar a investigar amb la Laia, en Pol i en Ruc. 
Consulta la pàgina 9 per a veure el plànol més detallat. 
Per a la missió (n°1 del plànol pàgina 9), has d’anar al cementiri, 
pujant per la Rue des Thermes (carrer de les termes) i girant a 
mà dreta per la Rue de l’église (carrer de l’església)
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Missió n.1
El cementiri i el cementiri militar

ObjEctiU : trobar la tomba de la bestia

Dins del bagul dels records, la Laia ha trobat una fotografia de la tomba que hi ha al costat 
d’on està enterrada la germana de l’àvia de la Jeanne que era monja ( « soeur » en francès). 
A la tomba hi ha enterrat un samurai. Al revès de la foto, un enigma sembla indicar com 
trobar les dues tombes a partir de la porta d’entrada del cementiri. La Laia necessita la teva 
ajuda perquè no li agraden gaire els enigmes : ajuda-la a desxifrar-lo. 

4

Has trobat les dues tombes :

Apunta el nom de la germana de l’àvia de la Jeanne : 

I també, el nom del samurai : 

Ara has de seguir el camí que està a mà esquerra, veuràs que el cementiri 
militar és al final.  

3°  A

Per a la propera missió, has d’anar al pla de l’església 
(n.2 del plànol p. 9)

Apunta el resultat :

-



Missió n.2

Fixa-t’hi bé, què li manca a l’església per a que estigui acabada ?

El  

Situa’t al mateix lloc que la persona que va fotografiar la 
sortida de l’església, i encercla els elements arquitecturals que 
hi veus.

Quants en pots comptar ?

L’església

ObjEctiU : descobrir l’arquitectura que va conèixer la Jeanne

Mira aquesta vella fotografia, on la Jeanne va fer 
una creu per a reconèixer l’Ursule, la seva àvia, que 
surt de l’església Saint Quentin. Església nova, però 
incompleta !!!!
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Per a la propera missió, has d’anar a dalt de tot de la Rue des Thermes 
(carrer de les termes), a la plaça Aragó (n. 3 del plànol p. 9)



Missió n.3
Les termes

ObjEctiU : descobrir el barri de les Termes

A la plaça, busca l’edifici del balneari 
i escriu el seu nom actual : 

Quin gran edifici es pot veure en aquesta fotografia, ara,  
ja no existeix?
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Sabies que ?
El barri de les termes és un 

del més antic dels Banys, aquí és 
on sorten les aigües termals calentes. 
Aquestes aigües ja es feien servir des 

de l’Antiguitat, potser fins i tot abans ! 
El 1847, el general de Castellane va 
crear un hospital termal militar, on 

els soldats de l’exèrcit d’Àfrica 
poguessin descansar i guarir-se 

les ferides. 

Significa les « termes romanes ». 
Ells, van ser els primers que van fer 
servir aquestes fonts  !!!

Localització actual de l’Hôtel des Bains et des Gorges

Per a la propera missió, has d’anar a l’altra 
banda del riu, passant per la passarel·la (n.4 del 
plànol p. 9)

La Jeanne el 1905

L ’



Missió n.4

Per a l’última missió has de completar aquest enigma.
Així sabràs a quin carrer has d’anar per acabar la investigació. 
Cada quadrat de color correspon a una lletra.  
Has de fer servir les lletres que has trobat a les missions 
anteriors per descobrir la solució. Els quadrats sense color són 
lletres desconegudes que hauràs d’endevinar.

L’hospital militar

ObjEctiU : trobar el lloc on es va fer aquesta fotografia

En una de les velles fotografies, trobades dins 
del bagul dels records, , es pot veure el pare de 
la Jeanne, en Víctor , recolzat en el seu bastó. 
En Víctor era militar i quan tornava de les seves 
missions, feia estada a l’hospital militar per a 
descansar i recuperar-se. 

Ni la Laia, ni en Pol, ni en Ruc han pogut 
localitzar el lloc on es va aquesta fotografia. 
El podràs buscar?, fixa’t bé en la imatge !
Si l’has trobat, podràs dir als petits detectius del 
patrimoni quin és l’edifici de l’Hospital militar 
que hi ha darrere d’en Víctor ?
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Missió n.5
Les cases de la Jeanne

ObjEctiU : localitzar les cases on la Jeanne va fer estada

Com altres famílies, la família de la Jeanne va fer estada a cases de lloguer que donaven al 
carrer principal dels Banys. 
Ajuda en Pol a relacionar cadascuna de les cases amb el seu nom.

Ara, suma els dos números que has trobat a les missions n.1 i n.2 i trobaràs el de l’última 
casa on va viure la Jeanne.

Busca-la i escriu la seva direcció : 

Enhorabona ! has resolt el misteri del bagul dels records !!!
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Maison Ker-Henry 

Chalet des Roses 

Villa Geneviève 

Villa Sainte Claire 

+ =

Pista : aquestes cases d’estiueig se situen entre l’Oficina de Turisme i l’edifici n. 40. 
Tot investigant, aprofita per observar els diferents tipus d’arquitectura.
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Plànol dels Banys (Amélie-les-Bains)
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Vista dels Banys (Amélie-les-Bains) a la fi del segle XIX.
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Aquest llibret-joc us ha agradat? 

Els Petits Detectius del Patrimoni investiguen també a Camprodon, a Morellàs (Maureillas)
i a Sant Llorenç de Cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans)! 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 mairie d’Amélie-les-Bains/ 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 francès i 7 a 
l’Estat espanyol).


