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MÓN DESCOBRIR VIURE I VEURE

PATRIMONI A L’ABAST

21 | ALPENS VIU LA FORJA
DEL 18 AL 20 DE MAIG, EL POBLE DEL LLUÇANÈS ACULL LA TROBADA DE FORJADORS
QUAN PASSEU PER ALPENS, veureu que
a la gran majoria de les cases hi destaquen
originals reixes, picaportes, baranes i
fanals de ferro forjat. Van ser obra del
ferrer Joan Prat i Roca (1898-1985), que va
deixar la seva empremta inconfusible als
carrers d’aquesta població del Lluçanès.
És per això que l’art del ferro és el fil
conductor de la Trobada Internacional de
Forjadors, que va néixer l’any 2000 en el
marc de l’antiga Fira del Jovent. Aquest
nom li provenia del seu origen, quan els
joves anunciaven els seus prometatges,
però amb el pas del temps, es va optar
per incloure-hi dues noves temàtiques:
la commemoració històrica de la batalla
carlina que va tenir lloc a Alpens el juliol
de 1873 va introduir-se a la fira l’any
2008 (és biennal des del 2013) i l’art del
ferro forjat va ser introduït l’any 2000. La
dimensió de la fira de la forja va agafar
gran volada als anys 2009 i 2010, i d’aquí
va sorgir la trobada que coneixem avui,
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d’abast internacional, la qual presenta
diverses escultures de creació col·lectiva,
totes relacionades amb la cultura i les
tradicions de la població.
Trobada els anys parells
A partir del 2010 es va decidir fer aquesta
trobada internacional cada dos anys, els
anys parells, i així, a poc a poc, Alpens s’ha
posicionat com el punt de trobada més
important del món de la forja a nivell
nacional. El projecte de la construcció
d’una obra col·lectiva, coordinada per un
grup de forjadors col·laboradors i dirigida
per un mestre forjador reconegut com és
Miquel Xirau, ha fet de la trobada un
esdeveniment únic a nivell de país que ha
motivat any rere any més participació de
forjadors de més indrets i ha captat
visitants d’arreu, interessats en un ofici
que semblava desaparegut i atrets per
un poble on la forja té un paper molt
rellevant en el seu nucli històric.

Punt d’Interès
Artesanal
Alpens és un punt de
referència per a tots els
forjadors i un gran museu
de forja al carrer per a
tots els visitants. De fet, la
Generalitat de Catalunya va
reconèixer la població l’any
2017 com a Punt d’Interès
Artesanal. Durant la Trobada,
Alpens acollirà més d’un
centenar de participants
vinguts d’arreu de Catalunya,
de la Península i d’altres
territoris europeus. En total,
es preveu que més de dos
mil visitants s’apropin al
poble durant els dies que
se celebra la fira.
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