
CAMPDEVÀNOL
24, 25 i 26 D'OCTUBRE 2014

Reforçar la nostra identitat
com a territori vinculat al
metall, és un dels f i ls
conductors i  object ius
d’aquesta trobada.  Enguany
volem apropar-vos a la
manufactura de les eines del
camp

Projecte transfronterer de les
viles de Campdevànol i Arles sur
Tech. Municipis membres de ple
dret del Cercle Europeu de les
Ciutats del Metall (Ring of the
European Cities of Iron Works)



ESPAIS I
ACTIVITATS
DURANT
LA BIENNAL





PROGRAMA
24 / 25 / 26
OCTUBRE
DEL 2014



Divendres 24 d'octubre
Centre Cívic La Confiança

08.30 h
Acollida i entrega de documentació.

09.00 a 10.30 h
Xerrada informativa “Requisits de qualitat per la soldadura per fusió de materials
metàl·lics. Aplicació en la industria del metall. Normativa Europa”.

A càrrec del Sr. Eduard Gutiérrez de l'Institut tècnic català de la soldadura.

Coffe Break

11:00 a 12:30 h
Xerrada informativa “Introducció a la qualificació del personal de soldeig”.

A càrrec del Sr. Eduard Gutiérrez de l'Institut tècnic català de la soldadura.

12.30  h – 14.00 h 
Implantació pràctica de las 5S's i Anàlisi de Valor: Desocupar, Endreçar, Disciplina,
Normalitzar i Netejar. “L'eina que permet millorar la Productivitat i qualitat de
manera senzilla i participativa.

Objectius: Conèixer diferents experiències en la implantació de les 5S’s com
a eina per a la millora de la productivitat i Donar a conèixer l’ Anàlisi de Valor
com a eina per la reducció de costos a través de l’anàlisi funcional del producte
i el procés de fabricació.

A càrrec de CEAM Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic. Formador
Joan Albert Prats Solé. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de
Barcelona. PADE del IESE. President de l'ACAV (Associació Catalana d'Anàlisi
del Valor). Expert en 5's i director General d'empreses multinacionals Japonesa,
Espanyola i Alemanya.

Dinar Networking
Amb tots els empresaris del sector metal·lúrgic, forjadors i agents de promoció
econòmica.

Tot seguit
Recepció amb el Sr. Hans Alberse, Alcalde de Oude ijsselstreek (Holanda) i
president de l'Associació Europea de Ciutats del Ferro (Ring of the European
Iron Cities). Aquesta xerrada es portarà a terme amb anglès amb el suport
puntual d'una traductora.

Clausura de la jornada.

Cal inscripció prèvia per telèfon al 972730019 extensió 5, de 9.00 h a 14.00 h,
demanar per Maite Bulbena, tècnica de promoció econòmica, o per email a
turisme@campdevanol.org



Dissabte 25 d'octubre
Plaça Aselm Clavé

10.00 h
Engegada de fornals i Inauguració de l'espai Forjant en Viu

Benvinguda i introducció a la II Biennal.

A càrrec de Josep Maria Casals, enginyer tècnic industrial i col·laborador del
“Competent Council” en el Ring of European Cities of Iron Works i Jordi
Mascarella, filòleg i expert en la farga catalana.

10.45 h 
Degustació del dolç de la Biennal “Cigonyals i engranatges” el dolç creat
expressament per a l'ocasió.

11.00 h
Inici dels tallers infantils i  familiars: “Aprenem a forjar eines”, “Pengim Penjam
Filferro en l'aire” i “Maquilla't de Foc”.

Inauguració de l’exposició de forja artística a la Sala el Molí

11.30 h
1a Demostració de forja comentada  "Forjant amb art".

A càrrec dels senyors Bruno Vidal i Joseph Moya , mestres de forja i membres
de "l'Association de Ferronnerie Catalane d'Arles Sur Tech, França i del "Ring
of the European Cities of Iron Works".

16.00 h
Inici dels tallers familiars: “Aprenem a forjar eines”, “Pengim Penjam Filferro en
l'aire” i  “Maquilla't de Foc”.

16.30 h    
2a Demostració de forja comentada “Forja d'una destral catalana”.

A càrrec d'Efrén Cofiné, Mestre Forjador especialista en eines de tall. Assisteix
per l'Associació de Forjadors de Catalunya (AFOC).

19.00 h
Forja a la llum de les estrelles “mallant al compàs”.

A càrrec dels forjadors convidats, i tot seguit Espectacle de Dansa i Foc a
càrrec de la companyia Pires.



Diumenge 26 d'octubre
Plaça Aselm Clavé

10.00 h
Engegada de fornals i continuació dels treballs de forja.

10.30 h
Monogràfic de Tremp i Revingut per a forja “Trempar bé i millor”.

A càrrec de la Dra. Núria Salán, de l'Associació, "Amics de la metal·lúrgia" i
experta en materials de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC Terrassa
i del Sr. Francesc Muntalà, expert en tractaments tèrmics i membre de "Amics
de la metal·lúrgia".

11.00 h
Inici dels tallers familiars: “Aprenem a forjar eines”, “Pengim Penjam Filferro en
l'aire” i “Maquilla't de Foc”.

12.00 h
3a Demostració de forja comentada “Ferrada d'un cavall” en directe.

A càrrec del Club Eqüestre Niubó.

13.00 h
Clausura de la Biennal, entrega i exhibició de les “Eines del Camp” forjades durant
la Biennal en el marc de l'espai “Forjant en Viu”.




