JORNADES DE RECERCA I
DESENVOLUPAMENT DE
LA VALL FERRERA.
L’EXPLOTACIÓ DEL FERRO ALS PIRINEUS.

El ferro i el bosc són dos recursos naturals que han estat elements de desenvolupament econòmic des de ben antic al Pirineu. L’època daurada de
les fargues pirinenques ja fa temps que va passar i l’aprofitament forestal tradicional pateix actualment els efectes de la realitat globalitzant en la
qual vivim.
La vall Ferrera és una de les valls més emblemàtiques de l’Alt Pirineu i la seva història s’ha forjat amb el ferro de les seves muntanyes i la fusta del
seus boscos.
Boscos de ferro és un projecte que es va iniciar ara fa 10 anys, impulsat per diferents institucions del territori, que vol posar en valor el patrimoni
natural i cultural de la vall i activar-ne el seu desenvolupament econòmic i social.
Aquesta jornada, que dona continuïtat a les Primeres Jornades amb què es van iniciar el projecte Boscos de Ferro, vol aportar una mirada divulgativa
als avenços que la recerca científica està fent en aquests darrers anys, i aprofundir en l’àmbit de la gestió dels recursos naturals i culturals com a
instrument de desenvolupament per al territori.

PROGRAMA
9.30h Benvinguda i presentació.

10.00h Més de 2.000 anys d’explotació del ferro al Pallars Sobirà,

5 DE JULIOL /2019

a càrrec d’Ermengol Gassiot, Universitat Autònoma de Barcelona.

10.45h Les modificacions del bosc de Virós i àrees properes
associades a la producció de ferro,

a càrrec d’Albert Pèlachs, Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge.
Universitat Autònoma de Barcelona

11.30h La siderurgia tradicional. Historia de la humanidad
en miniatura. Perspectivas temporales y metodológicas,

a càrrec de Carlos Mas. Escriptor i catedràtic d’història de secundària.

ALINS

(Pallars Sobirà)

SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT

12.15h Pausa-cafè
organitzadors

12.30h Taula rodona El ferro com a relat patrimonial.
Patrimoni, turisme i desenvolupament local.
Moderador: Jaume Perarnau. Director del Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Xavier Llor. President de l’Associació Boscos de Ferro (Vall Ferrera)
Roser Vilardell. Directora del Museu Etnogràfic de Ripoll.
Raquel Molina. Técnica de Turisme Comarcal de l´Agència de
Desenvolupament del Ripollès.
Henri, Loreto. Marie d´Arles sur Tech

14.00h Debat i cloenda
col·laboradors

