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Ruta del Ferro als Pirineus

Convida al visitant a descobrir els recursos vinculats al procés d’obtenció,
transformació i comercialització del ferro

Hi participen 5 regions veïnes on s’ubiquen els diferents elements patrimonials que
permeten gaudir del patrimoni relacionat amb una activitat industrial d’una gran
importància històrica en aquest espai

Els objectius principals són la recerca, la interpretació, conservació i difusió del
patrimoni industrial siderúrgic, tot cercant la consecució d’una proposta de qualitat
dins l’oferta del turisme cultural

Tanmateix es pretén traspassar l’espai pirinenc i establir relacions amb grups i
experiències similars, com ara la Ruta del Ferro d’Europa Central



Conceptes claus del patrimoni industrial
• Importància en la conservació dels testimonis heretats, ja sigui per:

- el seu valor històric
- la seva importància en la formació de la identitat dels grups socials
involucrats.

• Tot i el desenvolupament dels estudis sobre el Patrimoni Industrial,
és necessari continuar amb la recerca i esmerçar esforços per tal
d’assolir una perspectiva multidisciplinària i transversal.



Consell d’Europa / Institut Europeu d’Itineraris Culturals

Criteris que han de complir els itineraris, Resolució (2007) 12
– El tema ha de ser representatiu dels valors, la memòria i la

cultura europeus i ha de ser compartit per diversos països
– Cal que hi hagi una recerca científica i un desenvolupament

de caire pluridisciplinari a l’entorn del tema
– Ha de promoure la creació de projectes de cooperació i

intercanvi (recerca, desenvolupament sostenible, turisme
cultural, etc.)

– Han de ser gestionades per una xarxa organitzada d’ens
dedicats a la gestió del patrimoni



• Crear productes educatius per a diferents nivells, 
• Proposar experiències iinovadores oberts a diferents

països

• Crear productes culturals diversificats de qualitat
• Potenciar la cooperació privat/públic

• Expressions artístiques interculturals, intercanvis
europeus, entre aficionats i professionals

• relacionar el Patrimoni cultural i l'art
contemporani

• Potenciar el desenvolupament d'habilitats

XARXA
• Reunir com a mínim 3 països del CdE
• Implicar-los a tots els nivells i en diversos

projectes
• Disposar d'estatus legals i funcionar

democràticament
• Programar objectius i mètodes, 
• Establir una estratègia a curt i llarg termini
• Implmentar un pla operacional detallat
• Fomentar l'ampliació a nous soci i països
• Potenciar la sostenibilitat i la transparència
• Valorar els impactes dels diferents projectes

• Valors comuns, respecte de les cartes 
internacionals (CdE, UNESCO, ICOMOS)

• Desenvolupar accions conservació /rehabilitació
• Difondre la imortàcia de la preservació, 

ssensibilitzar les autoritats competents

COMUNICACIÓ
• Publicacions pròpies, premsa i difusió digital
• Ús de l'anglès, del francès i traducció a altres

llengües
• Disposar d'un identificador comú emprat per tots 

els socis
• Promoure els IC del CdE
• Disposar d'una plataforma web, utilitzar xarxes

socials

• Noves experiències personals, 
pràctiques, 

• innovadores i creatives

• Investigadors i universitaris reconeguts a nivell
europeu

• Reconeixement institucional i validació de les 
propostes

PROTECCIÓ 
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• Base Fonamental del projecte
• Reuneix coneixements sobre la 

temàtica

• Desenvolupar uns valors històrics comuns
• Promoure la identitat i la ciutadania europea,

fomentat el diàleg entre regions i països,
• zones rurals i urbanes, entre majories i minories

TURISME 
CULTURAL

EDUCACIÓ I 
JOVENTUT

ART CONTEMPORANI

INNOVAR



FUNCIONAMENT INTERN

Assemblea General

Junta directiva

Comitè científic

Consell d’Europa (APE) Nous socisAltres administracions

Stakeholder CdE: Patrimoni Cultural d’Andorra
Presidència: Diputació de Gipuzkoa
Vice-presidència: C. de Communes du Pays de Nay



Fase 1: 2003

• Simplicitat organitzativa de 
l’IEIC.

• Exigència menor per part del 
CoE.

• Importància del concepte 
transfronterer i d’intercanvi 
d’informació.

• Interès més quantitatiu que 
qualitatiu



EL CONVENIO....ACTUAL







Se constituye así, una 
asociación al amparo 
de la Ley orgànica 
1/2002 del 22 de 
marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación



REDUCCIÓN DIRECTA EN HORNO BAJO CUADRADO Y ABIERTO





REDUCCIÓN DIRECTA EN HORNO BAJO CUADRADO Y ABIERTO



REDUCCIÓN DIRECTA EN HORNO BAJO CUADRADO Y ABIERTO



EL TERRITORI DEL FERRO



DEFINICIÓ DEL PROJECTE TRANSFRONTERER
Missió científica

Inventari del patrimoni siderúrgic
Estudi del patrimoni: recerca documental, arqueològica,
antropològica, sociològica, arquitectònica, geogràfica,
econòmica, etc.

Missió de conservació
Restauració i/o conservació dels elements patrimonials
tangibles
Tractament del patrimoni intangible
Sanejament i adequació de l’entorn i el territori implicat

Missió de difusió i creació de noves infraestructures
Creació d’un centre d’interpretació amb el que donar a
conèixer el patrimoni
Creació d’un itinerari



- Consell d’Europa
Institut Europeu d’Itineraris Culturals

Andorra
–Govern d’Andorra (Patrimoni Cultural)
- Comú d’Ordino
- Vall del Madriu Perafita i Claror

França
– Comunauté de Comunes de Foix et Varilhes
– Comunauté de Comunes du pays de Nay (Aquitanie)
– Comunauté de Comunes de Haute Ariège

Catalunya
– Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

País Basc
– Diputación Foral de Gipuzkoa
– Fundación LENBUR
– Ayuntamiento de Beasain
– Zeraingo Udala
– Ayuntamiento de Ormaiztegi
– Ayuntamiento de Mutiloa
– Ayuntamiento de Renteria
– Ayuntamiento de Irun
– Fundación Chillida Leku

ELS SOCIS



Conceptes relacionats amb la Ruta del ferro als Pirineus 

OBTENCIÓ DEL MINERAL I DEL CARBÓ
La vida al bosc
La gestió del bosc i el carboneig
Cartografia i sistemes d’explotació de les mines.
L’activitat a l’interior de la mina

TRASFORMACIÓ DEL MINERAL
Història de la tècnica (evolució tecnològica, ginys hidràulics, etc.)
Especialització dels treballs: mestres fargaires, ferrers, aprenents, etc.
Relacions entre pobles i societats, el fenomen migratori
Declivi de la indústria siderúrgica: limitacions, factors interns, nova
conjuntura econòmica, etc.

COMERCIALITZACIÓ DEL METALL I SOCIETAT
Administració i món laboral
Implicacions socioeconòmiques de la producció, de la comercialització i
de la utilització del ferro
El dia a dia dels operaris i les seves famílies



Els recursos i les infraestructures: territori-museu

Obtenció del mineral
Camins, cabanes, magatzems

Mines, mineralitzacions i places dels miners
Estructures d’hàbitat miner i espais de càrrega

Transformació del mineral
Carboneres

Fargues
Ferreries

Comercialització del metall i societat
Fargues

Cases dels administradors i dels propietaris de les 
fargues o ferreries

Habitatges i equipaments per als operaris i les 
seves famílies

D’altra banda, calia pensar en: 

Formació de Joves
Turisme sostenible
Difusió cultural
Creació artística
Implicació sector/agents privat



UN PROYECTO COMÚN  EN RED: LA EXPOSICIÓN  ITINERANTE







LA RUTA DEL 
HIERRO EN 
GIPUZKOA
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El Museo de Chillida-Leku es un gran 
espacio de jardines y bosques y un 
caserío (Zabalaga) remodelado, donde 
el escultor Eduardo Chillida Juantegui
distribuyó una gran muestra de su 
obra. Está situado en las 
inmediaciones de Hernani



El museo se distribuye a lo largo 
de una parcela de 13 
hectáreas.8 En el exterior se 
muestran 40 esculturas de muy 
diferentes tamaños. Las más 
grandes son Buscando la luz de 
27 toneladas y 9 metros de alto 
y Lotura XXXII de 60 toneladas, 
y otras como Estela V no miden 
más de un metro. Los 
materiales de las esculturas del 
exterior son el acero y la piedra, 
predominantemente granito 
rosa. Las esculturas de los 
jardines se pueden tocar, por lo 
que el visitante siente la fuerza 
de los materiales.





LA RUTA DEL FERRO A ANDORRA



La ruta del ferro a Andorra: 1- Les Mines

Allà on no es podrà entrar: 
Les mines de la collada dels Meners

Allà on el visitant tindrà 
l’experiència
d’entrar a la mina de Llorts



La ruta del ferro a Andorra: 2- els camins/el transport



La ruta del ferro a Andorra: 3- la producció dels lingots: la Farga 
Rossell



La ruta del ferro a Andorra: 4 / el futur
Canvi del model de gestió de la RUTA DEL FERRO: per plans triennals
Pla de comunicació i senyalística
Exposicions itinerants, nous espais, nous socis

Els Itineraris: 
Vall del Madriu-Perafita-Claror : conservació integral i re valorització patrimonial
Lligam d’Andorra amb la Vall Ferrera i país de Foix
Producte= itinerari amb opcions d'hostaleria i gastronomia
Nou simposi d’escultura a Ordino 2022 & 2024
Obertura del camí per sobre de Llorts fins a la collada dels Meners

Objectiu:  ITINERARI / CREUANT EL PIRINEU



La ruta del ferro a Andorra: 4 / el futur /el projecte Farga del 
Madriu



La ruta del ferro a Andorra: 4 / el futur /el projecte Farga del 
Madriu



LA RUTA DEL HIERRO EN 
GIPUZKOA
FUTURO
ETORKIZUNA

-Recuperar la dinámica de 
trabajo en común pre-covid 19
-Diseño y ejecuicón de 
proyectos comunes
-Ofertas comunes
-Un itinerario de enlace físico



US ESPEREM A:
http://rutadelferroalspirineus.ad/
http://rutadelferroalspirineus.cat/
http://pirinioetakoburdinanbildea.eus/
http://routeduferdanslespyrenees.fr/
http://larutadelhierroenlospirineos.es/
http://ironrouteinthepyrenees.com/

HEMEN GAUDE

http://rutadelferroalspirineus.ad/
http://rutadelferroalspirineus.cat/
http://pirinioetakoburdinanbildea.eus/
http://routeduferdanslespyrenees.fr/
http://larutadelhierroenlospirineos.es/
http://ironrouteinthepyrenees.com/


GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

MILESKER
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