Espais i activitats durant la Biennal
Forjant en viu

Plaça Anselm Clavé
Veniu a conèixer l’art de la forja sota el guiatge de més de 15
forjadors reconeguts del nostre país. Durant la Biennal, es faran
tres demostracions de forja comentades i explicades pels mateixos
forjadors i retransmeses en directe en diferents pantalles ubicades
als espais de la Biennal. Els forjadors també treballaran en una
escultura en homenatge a la Farga Catalana.

La Biennal Empresa

Plaça de la Mainada
Mostra d’estands d’empreses pioneres del sector metal·lúrgic de
Campdevànol i del Ripollès principalment, que pretenen acostar
la seva activitat industrial als futurs clients i també als ciutadans i
ciutadanes d’arreu del territori. Conèixer la nostra empresa pionera
és una manera d’esdevenir partícips del nostre futur.

VISITES guiades

Museu Etnogràfic i Farga Palau de Ripoll
El Museu Etnogràfic i la Farga Palau ofereixen la possibilitat de
realitzar una visita guiada el dissabte a les 10.00 h de manera
gratuïta. Caldrà inscripció prèvia al punt d’acollida de la Biennal, el
divendres fins a les 20.00 h.
Comforsa (Comercial de la Forja, SA)
Durant el dissabte al matí, Comforsa organitza visites guiades a les
seves seus principals.
- Visita a Comforsa 2, “La Forja”, (màxim 8 persones per visita).
- Visita a Comforsa 4, “Mecanització de cigonyals”, (màxim 10
persones per visita).
- Visita a Comforsa 8, “Fabricació de matrius”, (màxim 10 persones
per visita).
L’inici de les visites serà a les 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 i 13.00
hores.
Les places són limitades i caldrà inscripció prèvia al punt d’acollida
de la Biennal, el divendres, fins a les 20.00 h, o el dissabte fins a les
11.00 h.

VISITES teatralitzades

L’esperit del ferro
Una manera amena i divertida de conèixer el nostre llegat històric.

Actuacions: divendres a les 19.45 h, dissabte a les 12.00 h i a les 17.00
h, i diumenge a les 11.00 h.
Inscripcions gratuïtes, al punt d’acollida de la Biennal, a partir del
divendres a les 19.00 h.

EXPOSICIÓ de forja artística

Organitza:

Sala Polivalent del Centre Cívic “La Confiança”
Mostra de peces artístiques per part dels forjadors presents i
col·leccions particulars

TALLERS en família

Plaça Anselm Clavé
Forjant
Els més petits de la casa tindran l’oportunitat de tastar la forja en
primera persona. Cal que els pares acompanyin els nens i nenes en
aquests tallers que es duran a terme durant el dissabte d’11.00 h a
13.00 h i de 17.00 h a 19.00 h i durant el diumenge, d’11.00 h a 13.00 h.
El mural del metall
El dissabte farem recerca de material de metall i tot seguit iniciarem
el taller a càrrec de Maite Amarita. Organització: Associació de
pintors Coll i Bardolet.

Col·labora:

PLATÓ a la fresca

Plaça de la Mainada
Laura Segur, periodista de Campdevànol, condueix aquest plató de
comunicació a la fresca que palparà el batec de la Biennal mitjançant
entrevistes, opinions i tastos de fotografia històrica.

Campdevànol

5, 6 i 7 d’octubre del 2012

TASTOS gastronòmics

Plaça Valldemosa
EL DOLÇ de la Biennal, “cigonyals i engranatges”
i el MENÚ de la forja
La Unió de Botiguers de Campdevànol juntament amb la marca
Productes del Ripollès organitzen tastos i ofereixen productes
agroalimentaris de la comarca. El Raconet de la Montse, l’Hotel
la Sèquia Molinar i el restaurant el Martinet ofereixen el menú
especial de la forja i el bar Casino i el bar Xarrup resten oberts al
vostre servei. El dolç de la Biennal “cigonyals i engranatges” es pot
degustar durant la inauguració i es pot adquirir al forn Ca la Carme,
El forn Cal Roca i a Cal Pepet Forner.

Agraïm la col·laboració a :
Unió de Botiguers de Campdevànol , Associació Pintor Coll i Bardolet, Ajuntament
d’Alpens, Comú d’Andorra la Vella, Producte del Ripollès, Laura Segur, Florenci Crivillé,
Jordi Mascarella, Guillermo Mateu, Agustí Dalmau, Jordi Marin, Jordi Salamó, Josep
Maria Soler, Pilar Ill, Pere Subirana, Toni Bertran, Cèsar Molins, Ramón Pulido, Jordi
Casanova, Josep Maria Colomer, Biel Bos, Cercle Campdevanolenc, Serralleria David,
Amics de la Processó de Campdevànol i Associació de Dones El Roser.
Fotografies de la Farga cedides pel Sr. Jordi Casanova i fotografia antiga de Campdevànol cedida
pel Sr. Josep M. Soler.
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Membre del Cercle Europeu de ciutats del metall
Full member of the Ring of the European Cities of Iron Works

Reforçar la nostra identitat com a territori vinculat
al metall és un dels fils conductors
i objectius d’aquesta trobada.

Dissabte 6 d’octubre
• 9.30 h
Engegada de fornals i treballs de forja durant tot el dia.
• 10.30 h
Tast fotogràfic, el llegat del metall, impressions d’un temps:
“La indústria a Campdevànol”. Projecció de fotografies de
Campdevànol comentades per membres del Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès que han estat facilitades per veïns i veïnes,
al plató a la fresca.
• 11.00 h
2a demostració de forja comentada: “Fer un cap de drac
artístic”, a càrrec de Jordi Illamola.
• 12.00 h
Entrevistes al plató a la fresca. La indústria del metall a
l’actualitat. Entrevistes amb diferents actors del sector del metall.

PROGRAMA
Divendres 5 d’octubre

• 18.15 h
Engegada de fornals i inauguració de la Biennal i de l’exposició de
forja artística, amenitzada pel grup musical, els Randellaires.
• 18.45 h
Degustació del dolç de la Biennal “cigonyals i engranatges”,
el dolç creat expressament per a l’ocasió per diferents forns locals.
• 19.00 h
1a demostració de forja comentada
“La fabricació de claus”, a càrrec de Santi Farrés.
• 20.15 h
Cinefòrum – ponència amb la projecció Homes de ferro, homes
d’aram a càrrec de Jordi Mascarella, professor de filologia a la
UDG i autor del llibre La Farga, a la sala auditori del centre cívic La
Confiança.

• 13.00 h
Conferència: “El sector del metall, present i futur” a càrrec
de Cèsar Molins, doctor enginyer industrial i nuclear i director
general d’AMES, grup d’empreses metal·lúrgiques catalanes, a la
sala Auditori del Centre Cívic de Campdevànol.
• 13.15 h
Tast fotogràfic, el llegat del metall, impressions d’un temps:
“Evolució urbanística”, al plató a la fresca.

• 17.00 h
Taula rodona “La promoció del món del ferro”. Comptarem
amb la presència de diferents autoritats destacades en el món
de la promoció del metall, a la sala Auditori del centre cívic La
Confiança.
• 18.00 h
Taula rodona “El paper dels sindicats en el món del metall”
amb la presència de Pere Colell i Valajosana (Àrea d’Estudis i Política
Indústrial. CCOO de Catalunya) i una personalitat destacada de la
UGT, a la sala Auditori del centre cívic La Confiança.
• 19.00 h
Forja a la llum de les estrelles.
• 20.00 h
Projecció d’una filmació datada al voltant del 1935 sobre
Soldadura a la calda. Introducció, projecció i taula rodona a
càrrec d’Eudald Vilalta, tècnic internacional de soldadura, a la
sala Auditori del centre cívic La Confiança.

Diumenge 7 d’octubre
• 9.30 h
Engegada de fornals i treballs de forja fins a les 14.00 h.
• 10.30 h
Tast fotogràfic, el llegat del metall, impressions d’un temps:
“La feina a la farga”, comentat per Guillermo Mateu,
ex-treballador del gremi del metall.

• 14.00 h
Dinar de treball amb els empresaris i les entitats de promoció
econòmica.

• 11.00 h
Entrevistes al plató a la fresca. La indústria del metall a
l’actualitat

• 16.00 h
Reprenem el treball de forja.

• 11.30 h
Conferència: “El museu del coure, més que un museu” a
càrrec de Soraya Serrano , responsable del Museu del Coure.

• 16.00 h
Tast fotogràfic, el llegat del metall, impressions d’un temps:
“Tecnologia i societat”, al plató a la fresca.

• 12.00 h
3a demostració de forja comentada i ferrada d’un cavall en
directe a càrrec del Club Eqüestre Niubó

• 16.45 h
Entrevistes al plató a la fresca. La indústria del metall a
l’actualitat.

• 13.30 h
Cloenda de la Biennal amenitzada pel grup musical, els
Randellaires

