
Una investigació 
dels Petits Detectius 

del Patrimoni

Libret-joc
Famílies/ lleure

conta’m
Vilallonga de Ter

País d’Art i d’Història Transfronterer 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter



Els Petits Detectius del Patrimoni
us presenten

Laia
Ruc

Pol
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Qui ha apagat 
els llums ?

… un nou enigma per a la Laia, en Pol i en Ruc,
els Petits Detectius del Patrimoni de les Valls Catalanes.

A Vilallonga de Ter ningú se’n sap avenir ! 

No se sap ben bé què ha passat, ni tampoc qui ho pot haver 
fet, però el cas és que s’han quedat a les fosques !
Sense electricitat és tot ben complicat ! 

Com que no se n’acaben de sortir, han anat a cercar 
els Petits Detectius del Patrimoni, a veure si ells poden 
resoldre l’enigma.
T’hi afegeixes ? Véns amb nosaltres ?
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Anem a Vilallonga de Ter
Troba Vilallonga de Ter al mapa

L’única informació que tenen els Petits Detectius: Vilallonga de Ter 
està situat a la Vall de Camprodon, al llarg del curs del riu Ter, a 
tocar dels cims del Pirineu, a 1067 m. d’alçada.

Sabies que ...
El nom de 

Vilallonga de Ter significa 
« vila llarga ». El poble es va 

construir seguint el traçat del camí 
ral entre Camprodon i Setcases i el del 

riu Ter, que són paral.lels.
Fins i tot l’edifici més antic, 

l ‘església de St Martí, al mig del 
poble, també mostra una 

forma allargada.



Els llocs de la investigació

Per a la teva primera missió hauràs d’anar a la Plaça dels Estudis.
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Enhorabona  ! 
Si llegeixes aquestes paraules és perquè has trobat Vilallonga de Ter 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 veure el plànol més detallat.

Sabies que ...
El municipi de 

Vilallonga de Ter és molt 
gran i està format pels pobles 
de Vilallonga, Abella, la Roca 

i Tregurà i  els veïnats del 
Catllar, Comalets, Llebro, 

Vall-Vigil i el Cros.
En la teva aventura t’has de fixar en la norma 
de formes i colors. 
Cada forma d’un color concret correspon 
a una lletra de l’alfabet que et permetrà 
desxifrar el missatge de la missió 9.
Per exemple :
  = Q   peró    = Z



A B C D E

Missió n. 1
La Plaça dels Estudis 
En aquesta plaça hi ha 2 edificis molt importants.
Un és l’ajuntament, a la dreta, amb un gran rellotge a la façana. El veus ?
En Pol ha trobat una foto antiga d’aquest indret on l’edifici de l’ajuntament 
no hi surt ! L’ajudes a descobrir en quina d’aquestes cases que es veuen es va 
construir el nou ajuntament ?  Encercla la lletra !

4

Sense electricitat el rellotge de l’ajuntament no funciona, i tothom fa tard !! 
I això és molt i molt greu, sobretot per qui ha d’anar a l’altre edifici, situat 
just a l’altre costat de la plaça, a l’esquerra.  
Saps de quin lloc es pot tractar ?
En Ruc ha trobat un enigma, però tot sol no el pot resoldre. 
I tu ? Ho proves ?

Per acabar la teva primera missió només et falta  trobar com es diu aquest edifici. 
Té el nom d’un animal típic del Pirineu !! Encercla’l !

Per continuar amb la investigació 
ara has d’anar cap a la plaça de 
l’església, tot passant per la plaça 
dels Països Catalans.

Resposta

La daina El llop La marmota



Missió n. 2
La Plaça dels Països Catalans

Molt bé, ja has acomplert la teva primera misssió ! 
Atura’t a la plaça dels Països Catalans.
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Sabies que ...
Als vilallonguins 

també se’ls coneix per 
lletissons.**

Segons la llegenda, per treure una 
d’aquestes herbes que havia sortit al 

campanar van decidir pujar-hi un ruc 
perquè se la mengés ; li van posar una 
corda al coll i cap amunt! La gent que 
s’ho mirava creien que el burro reia 

però treia la llengua perquè 
l’havien escanyat.

** Lletissó=lletsó=xicoia=pixallit
Tenen una llegenda molt semblant a 
Solsona (Solsonès) i a Pià (Rossell).

Un veí de Vilallonga, en Pere, que ha viscut tota la vida en aquesta plaça, ens 
explica com s’ha transformat : 
« I tant si ha canviat !! Mirant fotos antigues costa de reconèixer que estem al 
mateix lloc !! Res és el que era !! Sobretot a la façana de l’església ! »
En Pere encara se’n recorda d’abans, de com n’era de fàcil de saber l’hora, encara 
que no hi hagués electricitat. Saps per què? 

Ajuda a en Pol a trobar què hi havia 
a la façana que permetia saber l’hora.
Quan ho tinguis, marca’l amb 
un cercle.
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Sabies que ...
Vilallonga de 

Ter és l’únic poble de 
Catalunya on es beneeixen els 
vehicles per St Martí. Aquest 
sant, representat a sobre de la 

porta, és el patró del poble 
i  al qual està dedicada 

l’església.

Missió n. 3
Les ferradures

Si has arribat fins aquí és perquè també has resolt el segon enigma, enhorabona ! 

F
D’aquestes matèries se’n poden fer molts altres objectes, apart 
de ferradures.
Fixa’t bé en la porta, quins altres objectes han estat fets a partir 
d’un mineral ?

Per a la propera tasca has de seguir la pista de 
l’aigua i anar cap a l’antic molí. Baixa pel carrer 
del Pou fins al final, quan es creua amb el carrer 
de la Canal.

F

Y

Ara cal anar cap a l’església de St Martí.
La Laia hi ha trobat una nova pista que pot ser essencial: les ferradures clavades a 
la porta de l’església de St Martí de Vilallonga !
Les veus ? Quantes n’hi ha ? 

Escriu el número en el requadre.   

Totes aquestes ferradures són molt antigues però només una conserva gravada 
la data. En Pol no aconsegueix veure-la bé; li dónes un cop de mà ? 

Pots apuntar la data en el requadre ?  
 
Segons explica en Ruc, aquests objectes els treballaven a les fargues catalanes 
situades a la vora dels rius. Les fargues aprofitaven la força de l’aigua i les matèries 
que proporcionava la natura. Saps de quins elements parlem ?



Missió n. 4
El molí
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On ara estàs hi trobaràs les ruïnes del molí d’en Pep, també conegut per molí de 
l’Aranyó, que era un molí fariner que aprofitava la força de l’aigua del riu Ter per 
produir energia. Més endavant es va reformar per produir electricitat a partir de 
l’energia hidràulica.

Ep !! Electricitat ?? En Pol diu que aquí hem trobat una nova pista !
D’aquestes imatges, quines corresponen a Vilallonga de Ter ? 
Encercla la lletra.

La mateixa aigua que feia moure el molí també es va aprofitar per a la maquinària 
de la fàbrica de metros de fuster que hi va haver a Vilallonga fins a mitjans del 
segle passat. 
La Laia diu que a la façana encara s’hi pot llegir el nom, l’ajudes a completar-lo ?

INDUSTRIAS  

La propera tasca et porta a les afores del poble. 
Segueix la carretera direcció a Setcases (alerta amb els cotxes !) fins 
que trobis la via Verda. 
Aleshores, continua pel camí de terra i atura’t just davant del rec.

A B C D E

Molt bé, ja us hi esteu apropant ! 
Has acomplert amb èxit una nova missió !  



Missió n. 5
La central

La Central Brutau va entrar en funcionament al 1909 i va ser una de les primeres 
centrals hidroelèctriques que van transmetre energia a llarga distància. El seu 
funcionament és molt senzill : agafa l’aigua del riu Ter al poble de Setcases, situat 
més amunt, i per un canal, la transporta fins a Vilallonga. A Vilallonga la fa baixar 
a través d’un tub, aprofitant el desnivell i la força de caiguda de l’aigua per fer moure 
les turbines i produir l’energia, que es transmet pels cables de la línia elèctrica.

En Ruc ha trobat una altra foto antiga, on es veuen tots aquests components.  
Ajuda’l a posar el número de cadascun a sobre dels requadres de la imatge !

8

1.  Edifici per al taller i les 
oficines.

2. Salt d’aigua de 178m.
3.  Línia elèctrica per a 

transmetre l’energia.
4.  Nau on estan instal.lades les 

turbines.

Sabies que ...
Els Brutau eren 

una nissaga d’industrials 
tèxtils de Sabadell i aprofitaven 

l’energia de la central de 
Vilallonga per a la seva fàbrica de 
St Jaume de Llierca, però també 

en venien per a l’enllumenat 
de la ciutat d’Olot.

Els Petits Detectius no s’ho acaben de creure ! 
Encara no hi ha llum ! 
Per què la central no funciona ? 
Cal continuar investigant !!
 
Vés a la capella de les Dolors seguint la via 
Verda fins al final. 
Els Petits Detectius del Patrimoni ja t’hi 
esperen !

Endavant ! Ja gairebé has resolt el misteri de Vilallonga !
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Missió n. 6
« Les Dolors »

Per tancar la investigació només et queda un enigma ! Som-hi ! 

&
I podries trobar quan ? En quina data ?
Una altra cosa sorprèn a la Laia !
Tothom està ben espantat ! 
Pots descobrir quins d’aquests símbols, que serveixen per a protegir-se, 
fan servir a l’indret on et trobes ?

Molt bé, ja gairebé ho tens !!  
Si els vilatans pensen que s’han de protegir és perquè algun perill els 
arriba ! Mira cap amunt, cap als cims de les afores !! 
Has descobert qui ha deixat Vilallonga sense electricitat ? 
Veus res estrany ?? Algun monstre ??

Si l’has descobert, 
saps on té el seu cau ?

 Marca’l amb una fletxa !

Avui en dia les Dolors és una sala de l’ajuntament però 
antigament era una capella. 
A la Laia li sembla que ha trobat una pista. 
L’ajudes a esbrinar el nom de qui la va fer construir ?
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Plànol de Vilallonga de Ter
Solucions
Missió 1 : B / Escola / La Daina. Missió 2 : Porxo de l’església, Rellotge de sol. 
Missió 3 : 4 / 1802 / Fusta, Ferro / Claus, Pany, Anella.  Missió 4 : A i B / Lascam. 
Missió 5 : d’esquerra a dreta 2, 4, 1 i 3. Missió 6 : Jacobus Izern & Ballo / 1712 / A i D / Drac.

Plaça dels Estudis

Les Dolors

Plaça dels Països Catalans
Església de Sant Martí
Carrer del Pou
Carrer de Setcases



Ben a prop 

En terres occitanes, Beaucaire, Lodève, Narbonne, Nîmes, Mende et Lot en Gévaudan, Pézenas, 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 place du foiral
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
A.e. : informacio@vallscatalanes.org  
T. 0033 (0)4 68 83 99 49
www.vallscatalanes.org
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Aquest llibret-joc us ha agradat ? 

Els Petits Detectius del Patrimoni també investiguen a Camprodon, a Morellàs (Maureillas), a Sant 
Llorenç de Cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans), als Banys d’Arles (Amélie-les-Bains), a Arles (Arles-sur-
Tech), a Céret i al Portús (Le Perthus) ! Aquests llibrets-jocs estan disponibles a les oficines de turisme 
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 181 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 31 municipis catalans (24 municipis a l’Estat 
francés i 7 a l’Estat espanyol).


