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• POCTEFA 2014-2020 és l'acrònim del Programa INTERREG V-A Espanya-França-
Andorra.

• Es tracta d'un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el 
desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. 

• POCTEFA 2014-2020 constitueix la cinquena generació de suport financer
comunitari destinada a reforçar la integració econòmica i social d'aquesta zona. 

¿Què és POCTEFA?
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El Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) compta
actualment amb:
- 173 projectes programats en les seves tres convocatòries.
- Suposa més de 177 milions d'euros de Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER).

#poctefapyrfer
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Eixos estratègics
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Cicle de vida d’un projecte
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Per a més informació

#poctefapyrfer

• https://capitefa.poctefa.eu/fr/• https://www.poctefa.eu/

https://www.poctefa.eu/
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• ACRÒNIM: PYRFER

• TÍTOL: PIRINEUS DEL FERRO. XARXA DE MUNICIPIS DEL FERRO PER A UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA 
PATRIMONIAL I SOSTENIBLE CONJUNTA

• EIX 3.  Promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos locals.

• PRIORITAT D'INVERSIÓ: Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural 
i cultural.

• DATA D'INICI: 01.12.2017                                              DATA DE FI: 30.11.2021

• COST TOTAL EN EUROS: 2.096.171,61 €

• AJUDA FEDER SOL·LICITADA (en €): 1.362.511,55 €

#poctefapyrfer

PROJECTE PYRFER EFA 150/16 
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Lleida
Girona
Barcelona
Pyrénées-Orientales 
Ariège

Zona d’actuació

#poctefapyrfer
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Vídeo de presentació
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• Afavorir el coneixement, preservació i transmissió del patrimoni.

• Promoure la coordinació amb un enfocament conjunt d’un producte turístic
transfronterer, cultural (fires) i natura (rutes) vinculat al ferro, sostenible, de 
qualitat i accessible tot l’any.

• Valoritzar el patrimoni de la metal·lurgia (la forja, les mines, els canals d’aigua i 
les fires del ferro).

#poctefapyrfer

Objectius
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Socis catalans
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Socis francesos
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L'any 2019 es van realitzar i coordinar conjuntament 3 fires del ferro dels
municipis de Besalú, Alins i Arles sur Tech.
Aquest any 2020 s'havien programat 4 fires però desgraciadament la Covid-19 
ha fet que és posposin per al 2021.

#poctefapyrfer

Fires PYRFER 



Programa financiado por el FEDER 

ALPENS: RUTA DE LA FORJA D’ALPENS                                                                                            ALINS :CAMÍ RAL DE LA VALL FERRERA/ITINERARI DE LA COSTA DELS MENERS

#poctefapyrfer

Rutes PYRFER
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Institucions
- AJUNTAMENT DE RIPOLL.
- AJUNTAMENT DE CAMPDEVANOL.
- AJUNTAMENT DE BESALÚ.
- AJUNTAMENT D'ALINS.
- COMMUNUATÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS FOIX-VARILHES.
- COMMUNE ARLES SUR TECH.

Condicionar i dinamitzar centres de recepció de visitants i intèrprets del savoir faire a partir de la 
incorporació de noves tecnologies amb implementació d'accessos automàtics de visita.

Habilitació del patrimoni material vinculat a la història del ferro dels Pirineus.

Creació de la primera escola transfronterera d'artesans del metall a Arles sur Tech.

#poctefapyrfer

Centres PYRFER 
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Centres  PYRFER
LES PREMIERS TEMPS DE LA 
SIDÉRURGIE DU FER
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Seqüències pedagògiques

Elaboració de seqüències pedagògiques per part del Museu
Etnogràfic de Ripoll i del SMCGS que permetent descobrir el món
del ferro des d'una perspectiva didàctica.
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- Compromís dels socis de dos o tres països diferents: Espanya, França i Andorra.
- Corresponsabilitat dels socis en el muntatge, finançament i posada en marxa del 

projecte.
- Resultats dels quals es beneficien tots els països i tots els socis. 
- Sistema d'informació i comunicació entre els socis per facilitar la seva relació i 

assegurar la difusió dels resultats.

#poctefapyrfer

Caràcter Transfronterer
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Debilitats i amenaces

Del territori
-Envelliment de la població. Piràmide invertida.                                
-L'estacionalització
-Manca de transport públic.
-Municipis que es troben lluny dels centres neuràlgics i d'influència econòmica.
-Recursos patrimonials desproveïts de dispositius de protecció.

Del projecte
-Distancia entre els municipis.
-10 socis
-Transport public
-Canvis de responsables , de projecte propi…
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El resultat final de PYRFER és la consolidació d'una xarxa de municipis
especialitzats en la valorització de el patrimoni metal·lúrgic de forma 
turísticament sostenible i, que participi activament en l'elaboració i 
execució d'una estratègia comuna patrimonial del conjunt del territori.

#poctefapyrfer

Resultat final
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Per a més información 

#poctefapyrfer
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