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INFORMACIÓ I ENLLAÇOS 

 
 
Cambra d’Oficis dels Pirineus Orientals 
Tel. +33 4 68 35 88 00 
 
Creació Catalana 
Tel. +33 4 68 54 08 68 
     
 
Associació de la Ferreteria Catalana 
Tel. +33 4 68 39 12 22 
 
Establiment i servei d’Ajuda per el 
Treball «Les Micocouliers» 
Tel. +33 4 68 89 04 50 
 
Estiu vidrier:  APAC  (Associació pel 
Patrimoni, les Arts i la Cultura) 
 
Palau del Vidre 
Tel. +33 4 68 22 63 34 
 
Museu del Suro 
Tel. +33 4 68 83 15 41 
 
Institut Mediterrani del Suro 
Tel. +33 4 68 83 39 83 
 
Associació dels Granats Catalans 
Tel. +33 4 68 96 21 03 
       +33 683 82 29 18 
 
Associació de les Joies Catalanes 
Tel. +33 4 68 96 21 03 
 
Fonts i bibliografia 
Opuscle «Métiers d’Arts en LR», 
Pyrénées-Orientales 
 
Enllaços internet 
www.tourisme-pyreneesorientales.com  
www.cg66.fr  
www.cm-
languedocroussillon.fr/tourisme/po.asp  
www.paisos-
catalans.com/mode/vallespir-
sandales.html  
www.joyaux-catalans.com  
www.reynes.fr/html/cheneplus.htm  
 

Des de fa segles, nombrosos oficis, transmesos de generació en generació, 
il·lustren la destresa catalana.  
 Els teixits catalans:  A l’origen, un taller de tissatge de teles anomenat “Sans 

et Garcerie obté ràpidament un èxit formidable. Amb una habilitat 
reconeguda i lligada al progrés de les màquines, que permeten a l’empresa 
dominar l'artesania de les sandàlies, el taller té lligams a tota Catalunya.  
Estovalles i tovallons amb estampats de colors típicament catalans van 
passar a embellir nombroses taules de la regió.  El 1994, la fàbrica, comprada 
per la família Quinta, va ser rebatejada com a “Les Teles del sol”.  Continua, 
dintre el respecte de la tradició, de maridar l’autenticitat i la renovació de les 
teles.  

 L’espardenya catalana:  Fabricada al Vallespir, la “Vigatana” és l’espardenya 
típicament catalana.  Molt diferent de l'espardenya basca, consta d’una sola 
de corda i un sobre del peu fet de cintes trenades que es lliguen al voltant 
del turmell.  Tradicionalment, és vermella per a les dones i negra per als 
homes.  

 La ferreteria:  Al Vallespir, hi ha nombrosos llocs que evoquen el ferro, la 
seva explotació i transformació.  Des de l’Edat Mitjana fins a inicis del segle 
XX, aquest preciós mineral s’extreia del massís del Canigó.  Aquest ferro, que 
mai s’oxida, s’empra per a les reixes massives dels monuments prestigiosos o 
per a la ferramenta de nombroses esglésies dels pobles més modests.  El 
ferro, el ferro i l’amor per al treball ben fet, animen els ferreters catalans.  
Cada dos anys, té lloc una trobada a nivell europeu a Arles-sur-Tech, 
catalogada com a “Ville et Métiers d’art [Ciutat i Oficis artesans]”.   

 El granat:  El Granat de Perpinyà s’ha imposat com a símbol des del 1750.  La 
fabricació de joies de granat es remunta al segle XVII: aleshores les pedres 
eren extretes dels flancs dels Pirineus, de les mines d’Estagel, de Costabonne 
i del Coll de la Bataille.  Els ornaments són nombrosos: arracades, anells, 
agulles de pit, penjolls i collarets, agulles de barret o de corbata i botons de 
puny.  Entre els ornaments més sol·licitats, la creu dita “badine” està 
totalment muntada amb Granats de Perpinyà i, amb el temps, esdevindria la 
joia tradicional de la dona a Catalunya i el reflex de la identitat del Rosselló 
(l'associació entre l’or i el granat recorda els colors de la bandera catalana, 
sang i or).  

 El “Micocoulier” per a la marroquineria:  A mitjans del segle passat, la 
cultura del “micocoulier” (lledoner o fusta de Perpinyà) s'estenia fins als 
pendents del Canigó i a la plana.  També estava molt present a la vall del 
Tech.  Avui, les Albères acullen el centre “Les Micocouliers”, que continua 
fabricant vares, xurriaques, bastons i fuets i subministra a reconegudes 
marques de marroquineria.  

 El Palau del Vidre:  Palau-del-Vidre, petit poble català típic l’origen del qual 
es remunta al segle XI, sempre ha estat un lloc privilegiat per als bufadors de 
vidre.  Desenes de peces, que reflexen una o diverses de les tècniques, estan 
exposades al Palau del Vidre.  El treball del vidre és un art i els mestres 
vidriers, artistes.  

 L’alzina surera:  L’alzina surera, arbre d’origen mediterrani, regna com a 
mestre als Pirineus Orientals, sobretot als Aspres i als Albères, on les 
plantacions van estar a l’origen d’una artesania ben catalana, la dels 
anomenats “tapers de les Alberes” i també del Vallespir.  El suro té unes 
qualitats perfectament adaptades al taponament, sobretot dels vins, del que 
és un aliat insubstituïble.  Tots els grans crus es tapen amb suro natural.  Fins 
el 1914, els taps es fabricaven a mà, l'única eina era un ganivet amb el fil molt 
afilat.  Més endavant, el taponament ha evolucionat i les màquines faciliten el 
treball.  

mailto:julien.folcher@adt66.com
http://www.cma66.fr/
http://www.espadrille-catalane.com/
http://www.association-ferronnerie-catalane.fr/
https://www.apajh-sorede.fr/
https://www.apajh-sorede.fr/
http://www.palau-verrier.com/
https://www.justacote.com/palau-del-vidre-66690/art-et-artisanat/le-palais-du-verre-1322017.htm
mailto:museeduliege@orange.fr
http://www.institutduliege.fr/
http://www.institutdugrenat.com/
http://www.joyaux-catalans.fr/
http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/
http://www.cg66.fr/
http://www.cm-languedocroussillon.fr/tourisme/po.asp
http://www.cm-languedocroussillon.fr/tourisme/po.asp
http://www.paisos-catalans.com/mode/vallespir-sandales.html
http://www.paisos-catalans.com/mode/vallespir-sandales.html
http://www.paisos-catalans.com/mode/vallespir-sandales.html
http://www.joyaux-catalans.com/
http://www.reynes.fr/html/cheneplus.htm
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/experience/artisanat-dart
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/creation-catalane/saint-laurent-de-cerdans/pcular066v50pvn6
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/experience/artisanat-dart
https://pro-tourismeadt66.com/fiches-presse
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/experience/artisanat-dart
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/esat-les-micocouliers-la-fabrique-des-fouets/sorede/pcular0660000060
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/verrerie-dart-jorge-mateus/palau-del-vidre/pcular066v50367q

