
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 transfronterer d’aquesta xarxa 
estatal. està constituït per 31 municipis catalans (24 de la catalunya 
nord i 7 de la catalunya sud).
 
El Ministeri de Cultura i de Comunicació 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. 
Al llarg de tot l’any, els guies acreditats pel Ministeri de Cultura i Comunicació 
francès o per la Generalitat de Catalunya organitzen visites guiades. Bons 
coneixedors dels aspectes de les valls catalanes del Tec i del Ter, els guies 
us acullen i us proporcionen les claus de lectura per comprendre tot aquest 
patrimoni.  els teniu a la vostra disposició!
 
el país d’art i d’Història tambÉ És…  
• Visites per a grups
• Conferències
• Exposicions 
• Activitats escolars
• Activitats familiars

•  Fullets de descoberta del 
patrimoni

•  Recerques documentals i 
històriques

•  Activitats adaptades 
especialment per a vosaltres!

 
 

recÓrrer 
eL territori...
 
Us proposem una passejada al llarg de dos rius, el ter i el tec, que 
neixen al massís que hi ha entre el pic de bastiments (2.881 m) i el de 
costabona (2.475 m). cadascun d’aquests rius té el seu recorregut en 
una banda diferent de la frontera, però tots dos moren al mediterrani : 
l’un a l’estartit i l’altre, al nord d’argelers de la marenda (argelès-sur-
mer), a frança. al nord, la muntanya del canigó (2.785 m) marca la 
separació del territori amb la vall del riu tet. 

entre sant Joan de les abadesses i mollÓ : 
descobriU 7 Viles del ripollès…
El nostre periple comença al municipi de sant Joan de les abadesses. Aquí, 
la visita del monestir, del palau de l’abadia i de la vila vella són indispensables. 
Després, a sant pau de segúries podeu gaudir d’un passeig per l’antiga via 
romana de Capsacosta, que unia la plana de l’Empordà amb els Pirineus. 
A camprodon, on conflueixen el Ter i el Ritort, trobareu dos ambients ben 
particulars. D’una banda, l’esperit d’una vila de l’edat mitjana, i de l’altra, una 
vila d’estiueig per als barcelonins del segle XIX, que hi anaven per aprofitar 
els beneficis de l’aire de la muntanya. 
Els pobles i veïnats de llanars i Vilallonga de ter, que conserven els 
seus nuclis antics amb els seus carrerons i placetes, reben els turistes 
que es dirigeixen cap a la vila de muntanya de setcases, ben restaurada i 
amenitzada amb nous serveis adaptats al turisme d’hivern. Ara, si us dirigiu 
des de Camprodon cap a Molló, agafeu la sinuosa carretera que trenca a mà 
dreta, que us portarà de rocabruna a beget, vila coneguda sobretot per 
la seva església romànica. Sabreu que heu arribat a molló en veure la seva 
imponent església de Santa Cecília, que domina tota la vila. 
Us proposem continuar més enllà i arribar a la frontera, al coll d’ares, a 1.513 
metres d’altitud. Aquí podeu admirar l’immens paisatge de la vall, que arriba 
fins al mar. 

des de prats de mollÓ fins al VolÓ. 
descobriU les 24 Viles qUe, al llarg del riU tec, 
Us portaran a l’alt Vallespir… 
A prats de molló, la muralla, l’església, la fortalesa reformada per l’arquitecte 
militar i enginyer Vauban sota el regnat de Lluís XIV, i el balneari són elements 
que aporten vida al municipi. Continuem amb la vila del Tec, poble destruït el 
1940 a causa de les inundacions del Vallespir. Abans de continuar baixant la vall, 
creuem el riu Tec pel Pas del Llop (Pas du Loup) per anar fins a sant llorenç 
de cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans), antiga vila obrera encaixada al fons 
de la vall. Allà s’hi fabriquen encara les conegudes vigatanes (espardenyes de 
vetes) i el famós teixit català. Una mica més enllà, a la frontera, trobem l’església 
romànica de costoja (Coustouges), construïda amb gres vermell. Per aquesta 
vila hi travessa un dels camins que tants refugiats espanyols van agafar després 
de la desfeta republicana, l’hivern de 1939. la menera (Lamanère), la vila 
situada més al sud de França, i serrallonga (Serralongue) amb el seu conjurador 
(construcció peculiar on es realitzaven pregàries per evitar els efectes negatius 
de les tempestes), són una parada indispensable abans de tornar a agafar la 
carretera que ens porta, de mica en mica, cap a la plana. 
A partir de corsaví (Corsavy), important enclavament miner, el descens cap 
a arles (Arles-sur-Tech) permet entendre el desenvolupament d’aquesta vila, 
situada als peus de l’explotació de mines de ferro. La vila continua protegida 
per la coneguda abadia de Santa Maria. Una altra explotació de ferro dona 
nom a la vila de montferrer. La vila dels banys (Amélie-les-Bains) s’estén 
al llarg del riu Tec i queda coronada per palaldà, a l’altra riba del riu, que 
s’eleva a la muntanya. En època romana ja es coneixien les virtuts de les fonts 
termals que existeixen en aquests paratges. 

Des de montboló es pot arribar a teulís (Taulis) i a la bastida, aturant-se, per 
descomptat, a sant marçal (Saint-Marsal). En aquest recorregut descobrim tot 
un seguit d’esplèndides capelles encaixades entre les petites valls de la zona.   
 
al baix Vallespir… 
A reiners (Reynès), amb els seus diferents veïnats, trobem la carretera que 
ens porta a les viles de tellet (Taillet) i de Vivers (Vivès). Aquest indret és 
el territori de l’alzina surera. A les capelles disseminades que hi trobem, 
l’art romànic es barreja extraordinàriament amb els retaules barrocs. Entre 
cirerers i arbres fruiters arribem a Ceret, ciutat de gran vitalitat i bressol 
d’artistes des de 1910. Tot seguit passem per saint-Jean-pla-de-corts, vila 
instal·lada sobre un petit promontori, que ha sabut preservar l’arquitectura 
tradicional de la Catalunya Nord amb el conegut mur català. 
Ara ens apropem al Voló (Le Boulou), nus d’autopistes, on va tenir lloc la 
gran batalla de 1793, abans que es desenvolupés l’activitat econòmica en el 
sector de l’aigua termal. Després trobem les cluses i morellàs (Maureillas), 
que encara conserven in situ dos conjunts de frescos romànics que permeten 
fer un viatge en el temps i traslladar-nos a l’edat mitjana. Finalment arribem 
al pas fronterer del portús (Le Perthus), que queda dominat per una altra 
fortificació construïda per Vauban. 
Acabem aquest passeig transfronterer tan amè per les valls catalanes al 
municipi de l’albera (L’Albère), on la plana es fon amb el Mediterrani. 
Abans de marxar de la plana del Rosselló, no oblideu visitar altres viles 
properes que mereixen la vostra atenció. Per exemple, perpinyà i el Palau 
de l’antic Regne de Mallorca, o les viles costaneres i les platges de la costa 
Vermella. També podeu apropar-vos al Conflent, a la vall del riu Tet, on 
trobareu un altre País d’Art i d’Història que us farà descobrir esglésies 
romàniques i retaules barrocs. 

el programa d’activitats us permetrà descobrir tota la llista 
d’indrets per visitar. 
el trobareu a les oficines de turisme i als ajuntament del 
territori.  

Les vaLLs 
cataLanes 
deL tec i deL ter
país d’art i d’Història transfronterer

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
Tel. 0033 4 68 83 99 49
Tel. 0033 6 77 58 03 49
informacio@vallscatalanes.org
contact@valleescatalanes.org

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.

facebook.com/PAHTlesvalleescatalanes

@paht_valls_catalanes 

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

crèdits fotogràfics
© PAHT i monuments 
col·laboradors del PAHT 
(Arles-sur-Tech, Le Boulou, Le 
Perthus, Prats-de-Mollo)

realització 
PAHT
maqueta 
cecile@treelike.fr
concepció gràfica
des signes 
studio Muchir Desclouds 2015
impressió  
Sobrepere
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1 - lamanère

2 - amélie-les-
bains 

3 - les cluses

4 - sant pau de 
segúries

5 - le tech

6 - saint-marsal

7 - taillet

8 - sant Joan de 
les abadesses

9 - riunoguès 
(Maureillas)

10 - serralongue

11 - montbolo

portada : corsavy



Pa
ís

 d
’A

rt
 i 

d’
H

is
tò

ria
 T

ra
ns

fr
on

te
re

r L
es

 V
al

ls
 C

at
al

an
es

 d
el

 T
ec

 i 
de

l T
er


