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n DEMOSTRACIONS DE TREBALL AMB FORJA mitjançant la creació d’escultures per la vall Ferrera i Sort 
sota la direcció del mestre forjador Xavier Martí.

Enguany es realitzaran tres escultures conjuntes: una dona fallaire (coordinada per la forjadora Anna 
Aleman) que acompanyarà la falla major que es va construir a l’anterior �ra; un martinet (coordinat pel 
forjador Xavier Martí) per donar a conèixer aquesta peça clau de la farga catalana, i una piragua 
(coordinada pel forjador Alfons Poch) per commemorar el 50è aniversari del Ral·li Noguera Pallaresa. 

També participarà en els treballs de forja l’actriu Marta Romero, que fa el paper de Frederica Roi, la ferrera 
de Nord, a la sèrie ‘Gran Nord’ de TV3.

n MERCAT ARTESANAL de forja, artesania i productes agroalimentaris locals. 

n TALLER DE FORJA PER ALS MÉS PETITS a càrrec del forjador Francesc Martínez. 

n MENÚ DE FIRA a tots els restaurants de la vall Ferrera, tant dissabte com diumenge.

n PASSEJADES I VISITES GUIADES PER AL PÚBLIC GENERAL
Inscripcions i venda de tiquets al punt d’informació de la �ra, excepte per a La Serradora d’Àreu.
Alins

La ruta del ferro pel poble d’Alins (Associació pel Patrimoni de la Vall Ferrera). 
Horari de la ruta: dissabte 12.30h; 17.30h i 19h; diumenge 11h i 12.30h. Preu: 2 €. 
Ruta teatralitzada: “El camí del ferro, del bosc a la farga” 
De la mà d’una fargaire ens endinsarem en el camí  tradicional que seguia el ferro des del punt més 
alt del bosc de Virós �ns al port de Tarragona baixant pel riu sobre un rai. Al llarg d’aquest recorre-
gut descobrirem una carbonera feta amb fusta de bedoll tal i com es feia fa segles a la vall per 
obtenir el carbó, element indispensable per convertir el mineral en ferro (a càrrec del carboner 
Saulo de Cànoves). Veurem com funcionaven els forns dels antics romans en què, pel fenomen de 
reducció directa, convertien el mineral ferruginós en ferro i escòria (Artifex), i com es fa ara aquest 
procés usant un alt forn de gra�t (Tallers Pallars i Enreco 2000). Veurem el funcionament d’una 
trompa d’aigua (Tallers Pallars i Terrisses) i la construcció d’un martinet, ambdós elements de les 
antigues fargues de la Vall Ferrera. 
Horari de la ruta: cada mitja hora en punt;  dissabte d’11 a 13.30h i de 16.30 a 18.30h; diumenge d’11 
a 13h. Preu: 3 €  ,inclou l’entrada a les dos exposicions de la �ra a Alins i el sorteig d’una panera de 
productes de la �ra.

La febre del ferro al bosc de Virós – Costa de Meners.  Itinerari guiat de 2 hores de duració, 
excursió fàcil amb poc desnivell des del refugi Gall Fer (Yeti Emotions).  
Horari de les sortides: dissabte a les 17h i diumenge a les 10h. Preu: 10 €. 

Àreu:
La serradora d’Àreu
Horari de la serradora: dissabte d’11 a 13h i de 15 a 17h, diumenge d’11 a 13h. 
Preu: 4 €/adult i 2,5 €/nens.

La ruta del ferro pel poble d’Àreu i la ferreria de Casa Ferrer 
(Associació pel Patrimoni de la Vall Ferrera). 
Horari de la ruta: dissabte a les 16h. Preu: 2 €.  

n EXPOSICIONS RELACIONADES AMB EL FERRO, LA FORJA TRADICIONAL I ARTÍSTICA DEL PIRINEU

Alins:
Saló d’Alins: Exposició sobre l’origen de la siderúrgia a la vall Ferrera i d’eines antigues de ferro de 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu,  de Casa Ferrer  i Casa Cintet d’Alins. 

Paller de Casa el Coix: Exposició i venda d’escultures de forja realitzades pels forjadors participants 
a la �ra.  

Àreu:
Jardí de l’Hotel Vall Ferrera: Exposició de cremalls d’Àreu.

Araós: 
Sala cultural d’Araós: Exposició sobre la muntanya construïda del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

 

AINET DE BESAN
Pensió Fusté
973624338 

ALINS
Hotel Saloria
973624341 

Hostal Montaña
973624411 

ARAÓS
Can Gabatxó 
(només dinars)
973624322 

BOSC DE VIRÓS
Refugi Gall Fer, 
Bosc de Virós  
672432543 

ÀREU
Àreu Aparthotel-Spa 
973083037 

Hotel Vallferrera 
973624343 

Restaurant camping 
Pica d'Estats 
 973624347 

Durant aquest cap de setmana de Fira els següents restaurants 
i establiments oferiran un Menú de Fira per dinar i sopar.

ALINS
22.00 h Actuació musical amb Jordi Bardella (cançons d’autor i versions) i 
 Romano Enrique (mariachi)

ALINS
10.30h Inauguració 
11.30h Presentació del futur Camí de l’Últim Càtar, Belibaste 
12.30h Trobada dels grups fallaires del Pirineu a la plaça
17.30h  Xerrada sobre les falles del Pirineu a càrrec d’Oriol Riart 
 a l’església
18.00h  Inauguració del monument a la falla a Sant Quir.
19.00h Presentació de falles de totes les colles participants a la trobada 
 a la plaça
22.00h  Arribada del Drac de foc d’Arfa
22.30h  Actuació de teles i foc amb Ntelades 
23.30h  Concert amb la Família Torelli
01.00h  Obertura del forn romà
 
AINET DE BESAN
17.00 a 20.00h  Passejada amb rucs i xocolatada

ALINS
11.00h   Taller de feltre per a nens amb la Caranava Xisqueta
11.30h  Demostració de ferrar un cavall
14.00h  Finalització i entrega de les escultures de forja
19.00h  Música i ball tradicional amb Baridà Sons Fers

Activitats de la Fira i de la V Trobada de Fallaires del Pirineu


