La Ruta del Ferro a Andorra

La Ruta del Ferro a Andorra és un itinerari cultural que forma part de l'itinerari transfronterer Ruta del
Ferro als Pirineus, el qual va rebre la menció d'honor del Consell d'Europa el mes de novembre del 2004, i
coordina activitats amb instal·lacions de Catalunya, Aquitània, Arieja, Guipúscoa i Biscaia.
La Ruta del Ferro a Andorra convida el visitant a descobrir els recursos vinculats amb el procés de
l'obtenció, la transformació i la comercialització del ferro. Els punts d'interès repartits pel territori
permeten descobrir una de les activitats econòmiques més importants que es van desenvolupar a Andorra
des de principi del segle XVII fins a final del segle XIX. Mines, carboneres, hàbitat miner i siderúrgic, fargues
són alguns exemples dels punts d'aquest itinerari.
Des de la Farga Rossell es pot seguir i descobrir altres indrets relacionats amb el món del ferro: la mina de
Llorts, el camí dels traginers amb un itinerari escultòric que homenatja aquests homes de ferro, la Casa
Areny –casa d'un dels propietaris de fargues més importants– o bé els productes manufacturats de les
ferreries andorranes, com els que es poden contemplar a l'església de Sant Martí de la Cortinada.
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Farga Rossell, Centre d’interpretació del ferro

La vall d’Andorra ha estat una zona productora de ferro entre els segles XVII i XIX. De tot aquest passat, la
farga Rossell és un dels testimonis més ben conservats dels Pirineus.
La farga Rossell s’aixecà entre els anys 1842 i 1846 i, malgrat un curt període d’inactivitat, es mantingué
oberta fins al 1876. Aquestes dates la converteixen en una de les dos últimes fargues actives d’Andorra.
Avui, la farga Rossell s’ha transformat en un centre d’interpretació per explicar el procés de transformació
del mineral de ferro en lingots i la seva comercialització posterior als mercats catalans. Un espectacle
multimèdia i diversos audiovisuals introdueixen el visitant en el món del ferro. Els treballs d’adequació de
la sala de treball ofereixen la possibilitat de conèixer la trompa, el forn, els dos malls i les condicions de
treball. A més a més, les instal·lacions permeten veure en funcionament (dos cops al dia) un dels seus dos
malls.
Des del Centre d’interpretació de la farga Rossell s’ofereix també informació per seguir La ruta del ferro, i
descobrir, entre altres llocs relacionats amb el món del ferro, el Museu Casa d’Areny-Plandolit, l’església de
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Sant Martí de la Cortinada, la mina de Llorts i seguir el camí dels traginers de mineral fins a les mines de la
collada dels Meners.
Actualment el Centre d’interpretació de la farga Rossell forma part de la ruta del ferro, que s’inclou dins
l’Itinerari europeu del patrimoni industrial.
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