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NOTA DE PREMSA / NEWSLETTER 
 
Creacció de la Ruta de la Forja 

 
El municipi d'Alpens, a partir del llegat de Joan Prat Roca, ferrer d'Alpens, guarda 
actualment un gran patrimoni en forja artística repartit pels carrers i places del nucli urbà. 
Joan Prat (Alpens, 1898-1985), va ser el ferrer de poble que va elaborar múltiples peces 
de forja i elements exteriors que es poden contemplar passejant pels carrers d'Alpens. 
 
El llegat patrimonial de forja compta amb més de 80 elements, integrat per picaportes, 
baranes, reixes, fanals, més les escultures col·lectives realitzades durant les Trobades 
Internacionals de Forjadors, més les obres premiades en els Premis Alpens de Forja 
Artística. 
 
Tot aquest patrimoni s'ha convertit en un museu de forja al carrer que es pot recórrer 
com un circuit parant davant els diferents elements per poder contemplar-los. 
 
Els principals beneficiaris d'aquesta acció són els visitants del municipi i indirectament 

el sector turístic: restauració, centres educatius / de formació i col·legis, comerç, 

allotjament, transports i experts en turisme de les oficines de turisme local dels 

municipis transfronterers d'Espanya i França. 

La creació d'aquest producte turístic cultural i de natura vinculat al ferro, contribuirà al 
desenvolupament econòmic del municipi a partir del turisme i potenciarà els vincles entre 
els dos vessants del Pirineu afavorint així el coneixement, preservació i transmissió del 
patrimoni industrial comú al ferro. 
 
L'Ajuntament d'Alpens és soci del projecte PYRFER; la Ruta de la Forja ha estat 
cofinançada a 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. La seva ajuda es concentra en el 
desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a 
través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 
 
Més informació: http://pyrfer.eu/ 
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