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NOTA DE PREMSA / NEWSLETTER 
 
El municipi d’Alins, conegut popularment com “la Vall Ferrera” per la seva tradició històrica 
d’explotació del ferro des de l’època dels romans compte amb tres rutes dedicades al ferro 
(Itinerari de les Fargues, Itinerari de la Costa dels Meners i el Camí Ral de la Vall Ferrera) i  
gràcies al projecte PYRFER s’ha pogut fer la senyalització de les dues últimes. 
 
Creació de l'Itinerari de la Costa dels Meners 
 
Algunes de les restes que hi ha en aquest bosc tenen, pel cap baix, 1600 anys. Des del segle III 
dC fins a principis del XX es va anar regirant la terra buscant un bé preuat: el ferro. Al llarg del 
temps es van succeir diferents tècniques d’explotació, sempre amb l’objectiu d’obtenir aquest 
metall cada cop més important. Per produir el ferro feia falta una gran quantitat de carbó vegetal. 
És així com l’entorn es va anar transformant: la febre del ferro del passat va ser un dels principals 
condicionants del paisatge actual. 
 
L’itinerari, que retrocedeix aquests 1600 anys, mena el visitant fins als vestigis miners és antics 
trobats aquí i li permet conèixer les diferents formes d’extracció i transformació del mineral i 
també les d’obtenció de l’energia necessària per al procés. 
 
Creació del Cami Ral de la Vall Ferrera 
 
Des de finals de l’imperi romà, el mineral de ferro del bosc de Virós -de gran qualitat era 
reconvertit en ferro en forns siderúrgics situats al mateix bosc.  
 
A l’edat moderna, en canvi, aquest mineral es transportava fins al fons de la vall, on era 
transformat a través del sistema de farga a la catalana. Fins a quatre fargues van explotar el ferro 
simultàniament:la farga de Santa Maria, la farga nova d’Alins, la farga vella d’Ainet i la farga de 
Llavorsí.  
 
El transport dels lingots de ferro resultants es realitzava pel camí ral fins a Llavorsí. A partir d’aquí, 
els raiers els transportaven Noguera Pallaresa avall fins al Segre i d’aquí fins a l’Ebre i cap al 
Mediterrani. 
 
El camí d’Alins a Tírvia ressegueix aquest periple del ferro per la Noguera de Vallferrera a través 
d’un paisatge de boscos de ribera i prats de dall, alhora que permet descobrir el llegat històric i 
les escultures de forja d’Ainet de Besan i Araós. La ruta es pot continuar fins a Llavorsí. 
 
L'Ajuntament d'Alins és soci del projecte PYRFER; la creació de l’Itinerari de la Costa dels 
Meners i el Camí Ral 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. 
 
 Más información: http://pyrfer.eu/ 
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