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NEWSLETTER #8 FULLEDA TURISME
ACTIU
El Forn de Calç d'en Solà
Us presentem la nostra última troballa al terme de Fulleda, el forn de calç d'en
Solà! Forn que no haguéssim trobat sense l'ajuda d'un dels nostres informants a
Fulleda, el Jaume, que gràcies a la seva memòria i a les seves habituals sortides
pel terme de Fulleda ens proporciona informació molt valuosa a l'hora de
trobar nous espais rics en patrimoni material de Fulleda.
Aquest forn ja fou documentat l'any 2000 per Ramon Maria Arbós i Palau a la
Consulta dels elements de patrimoni etnològic que f ormen part de la
base de dades de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC)
al següent enllaç:
https://cultura.gencat.cat/ca/...
En l'actualitat aquest forn mostra un estat de conservació no massa bo, ja que
la paret frontal està totalment derruïda, tot i això, és un forn de dimensions
considerables i amb bones perspectives per tornar a ser recuperat. De
moment nosaltres l'hem fet accessible i hem netejat l'entorn per evitar que es
pugui malmetre més.
T ambé hem creat una ruta d'11 quilòmetres en format senderisme que el visita,
la qual us en parlem més avall.

Nova ruta en modalitat senderisme

T enim una nova ruta a la nostra pàgina web www.fulledaturismeactiu.cat en
format senderisme i d'11 quilòmetres de distància. Aquesta ruta en els seus
quilòmetres inicials visita el sender d'en Ratera, el sender de l'obac de les
Auberedes i s'enfila cap al capdamunt de la Serra de les Auberedes tot seguint
l'antic camí de Ferradura entre Fulleda i Senan i on es troba la Font d'en Solà i el
Forn de calç d'en Solà. T ambé visita altres indrets com el fondo i l'aljub dels
Matallongues i el sender del Racó de la costa de la cirera entre d'altres. Una
ruta molt distreta pels qui els agradi caminar i gaudeixin del contacte amb la
natura tot passant per senders divertits, rodejats de boscos i sense
massificacions de gent.

Ampliem la xarxa de corriols de Fulleda Turisme Actiu
Seguim ampliant la xarxa de corriols i camins de Fulleda T urisme Actiu a
Fulleda!
Adecuació del Corriol de la Font d'en Solà al capdamunt de la Serra de
les Auberedes, hem netejat aquest corriol de 300 metres que va des de la
Font d'en Solà cap a l'esquerra fins al capdamunt de la Serra de les Auberedes.
Ara aquest corriol és practicable en ambdues direccions a peu i amb bici
només es pot fer de baixada.

Visita la pagina web de Fulleda T urisme Actiu

Consulta totes les anteriors Newsletter en aquest enllaç

Boira Experience
C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer
compres.
Donar-se de baixa

