Amics de l’Arquitectura Popular de Tàrrega, veuen l’exposició Paissatges
de pedra en sec i visiten el terme de la Fatarella per tal de veure construccions
de pedra en sec. Tàrrega (2001).
AADIP (Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (2001).
Sortdides escolars "Coneix la Terra Alta, el Centre de Recursos Pedagògics
de la Terra Alta, programa un seguit de sortides adreçades als alumnes dels
diferents cicles d’educació infantil i primària de les escoles de la Terra Alta.
La Fundacioó el Solà participa en l’organització de la sortida a la Fatarella amb
el títol Les construccions rurals a la Terra Alta: la pedra en sec (2001).
Museu del Montsià, (2003).
Associació de veïns de la Torre de Fontaubella, visiten el treball de la
pedra en sec que s’està fent des de la Fundació (2004).
Parc Natural del Montsant, l’Escola Taller La Montera vista el treball de
pedra en sec, concretament la Cabana de Cacano i el projecte dels Canyerets
(2004 - 2006 - (2007).
IES Joan Salvat -Papasseit, Barcelona (2007).
IES de l’Ametlla de Mar, (2007).
IES Terra Alta 2on Eso, Gandesa (2015).

Helène Reinhard, arquitecta de nacionalitat francesa que fa un seguiment
dels treballs d’arquitrectura de Núria Salvador (2015).
Centre de Recursos Pedagògics, visita d’alumnes de 5è i 6è de Primària de
la Terra Alta (2016).
Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
(COAC) visten la seu de la Fundació el Solà interessats per la restauració de
cal Xico (2015).
Canal 21 de Terres de l’Ebre, gravació d’un programa sobre la pedra en sec
(2017).
TV1 - Agroesfera, programa d’informació general d’agricultura (2017).
Universitat Politècnica de Catalunya i Illinois of Technology de Chicago,
Eloi Ruana va coordinar un treball sobre la urbanització dels dotze pobles de
la Terra Alta. El treball final es va presentar al Museu Mies Van de Rohe (2017).
COAC Terres de l’Ebre, demanant informació sobre el projecte que vam
preparar. Els molins: una altra mirada (2017).
Obre’t Ebre. Alumnes amb problemes d'integració social que feien un curs
de bioconstrucció a Roquetes van visitar la Fundació i algunes obres restaurades
(2017).

