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- Visita de la Serradora i la ferreria 
   de Casa Ferrer d’Àreu
- Exposició de cremalls d’Àreu al Jardí de 
   l’Hotel Vall Ferrera

- Visita guiada al Bosc de Viròs

- Exposició de cases en 
miniatura del Pirineu 

de Joan Escolà  a la Sala 
cultural d’Araós  - Activitats infantils 

   dissabte a la tarda

  

A Àreu

A Norís i Tor

A A
raós i
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avo

rsí

  1.  Informació, inscripcions i 
        Exposició de cremalls d’Alins
  2.  Aparcament
  3.  Zona de treballs de forja  
  4.  Mercat artesanal de forja, 
        artesania i productes 
        agroalimentaris
  5.  Demostracions “El camí del 
        ferro, del bosc a la farga”
  6.  Zona de concerts i barra bar
  7.  Taller de forja infantil
  8.  Demostració del ferrament 
        d’un cavall
  9.  Envelat principal: menjador 
        forjadors i zona de conferències
10. Exposició d’eines de ferro 
       i ganivets, i exposició de fotogra�es
11. Exposició de forja al Paller 
        de Casa el Coix

Itineraris
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Anna Alemàn 
Taller Ocreferroart
Llimiana 
699622666
www.ocreferroart.com

Rafel Artigas
Taller Artigas
Begues
670483029
rafelart@hotmail.com

Ivan Baró
Bellvís
973565334

Jaume Baulies
Catalunya

Jaume Bonet
Taller Bonet
Sant Fost de Campsentelles
670447995
jaume.bonet.lince@hotmail.es

Anselm Cabús
Taller Anselm Cabús
Serradell
609426338
www.anselmcabus.net

Fabrice Commaret
Taller Farga Pagesa
Sabadell
fargapagesa@gmail.com
654240857

Alberto García
La forja del Alberto
Terrassa
637216561
laforjadelalberto@hotmail.com

Màrius Jofre
Vilanova i la Geltrú
616721777

Oriol Maillo Vacarisses
667772932
uritrepa@hotmail.com

Xavier Martí
Taller Marti Manyà
Sant Cugat del Vallès
627547172
info@martimanya.com

Francesc Martínez
Taller Francesc Martínez
Dosrius 
653997008
www.artfetama.com

Jordi Palau
Taller Ferro i Foc
Barcelona
620910700
www.ferroifoc.net

Alfons Poch i Antoni Poch
Tallers Pallars
Sort
973620386/656829290
www.tallerspallars.net

Pere Porcar
Ferreria recreativa
Terrassa
619002881
forcarflores@msn.com

Xavi Pubià
Articles de forja artesanal 
Rialp
608666998
xavipubia@hotmail.com

Anna Reina i David Ruíz
Serralleria D-inox
Begues
620243543/672149008
davinox@gmail.com

Silvia Roca i Joan Viladomat 
Taller J Viladomat
Solsona
636154032
viladomatgrifell@hotmail.com
silvia14751@hotmail.com

Àngel Sauce
Taller Simat
Argentona
661291391
www.gerrosmamake.blogspot.
com

Ramon Torrents
Taller Ramon Torrents
Els Hostalets de Pierola
937712301
rtorrentsa@gmail.com

n Demostracions de treball amb forja mitjançant la creació d’escultures per la Vall Ferrera sota la 
direcció del mestre forjador Xavier Martí. 

Enguany es realitzarà una escultura en honor a la baixada popular de falles d’Alins per Sant Joan 
(coordinada pel forjador Rafel Artigas), un drac de 7 caps custodiant l’entrada de la Vall Ferrera 
(coordinada pel forjador Anselm Cabús)  i el logotip de l’empresa Moritz, en agraïment pel seu patrocini 
(coordinada pel forjador Jordi Palau)

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 Taller de forja per als més petits a càrrec del forjador Francesc Martínez.

n Exposicions relacionades amb el ferro, la forja i l’arquitectura tradicional del Pallars:

· Alins: 
Saló d’Alins: Exposició d’eines antigues de ferro de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
i de Casa Ferrer d’Alins, exposició de ganivets de Pallarès, exposició fotogrà�ca 
“Detalls de la Vall Ferrera” (Autora: Marta Serra) i vídeo documental de la farga catalana 
Placeta del costat de l’església: Exposició de cremalls 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 de cases en miniatura del Pirineu de Joan Escolà 

n Mercat artesanal de forja, artesania i productes agroalimentaris locals.

n Demostracions “El camí del ferro, del bosc a la farga” activitats de descoberta del procés 
d’obtenció del ferro: elaboració d’una carbonera de pi tal i com es feia fa segles a la vall per obtenir el 
carbó, element indispensable per convertir el mineral en ferro (a càrrec dels carboners Joan Ordi de 
Llavorsí i en Saulo de Cànoves) . Descobrirem com eren 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). Finalment, veurem el funcionament 
d’una trompa d’aigua com les que hi havia a les fargues de la Vall Ferrera, que servia per a donar un 
corrent continu d’aire al forn de la farga i, així, optimitzava la reducció del mineral de ferro (Tallers Pallars 
i Terrisses). Aquesta novetat tecnològica va ser la que va donar nom a la farga catalana.

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:
· Alins: 

La ruta del ferro pel poble d’Alins (Associació pel Patrimoni de la Vall Ferrera)*
L’empremta del ferro al Bosc de Virós (itinerari de la Costa  dels Meners) (Yeti Emotions)*

· Àreu:
La serradora i la ferreria de Casa Ferrer d’Àreu*. 
Els horaris de la serradora: Dissabte d’11 a 13 h i de 15 a 17 h, diumenge d’11 a 13 h.

· La Vall Ferrera:
Ruta-descoberta autoguiada de les escultures de forja, realitzades durant la �ra de l’any 
anterior, pels diferents pobles de la Vall Ferrera. Passeu a buscar el fullet de la ruta pel punt 
d’informació de la �ra.

* Visites guiades amb un cost que es faran de manera contínua dissabte, matí i tarda, i diumenge matí. Per a inscripcions i 
consulta de preus i horari, dirigiu-vos a l’envelat d’informació de la �ra, al costat de l’església.

Més informació: http://boscosdeferro.blogspot.com
Informació turística: www.vallferreratourist.com
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Ainet de Besan
Pensió Fusté
973624338 

Refugi-alberg l'Esquirol 
658674770 

Alins
Hotel Saloria
973624341 

Hostal Montaña
 973624411 

Araós
Can Cabatxó
973624322 

Refugi Gall Fer, Araós 
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.

Us esperem!


