
Museu Etnològic del Montseny ’’La Gabella’’ d’Arbucies (2000).
Museu d’Arts, Indústria i oficis i Tradicions populars de Catalunya,
Poble Espanyol - Barcelona (2000).
Museu del Montsià  (2000).
Ruta dels oficis d’ahir (2000).
Andorra - Museu casa Cristo d’Encamp, Casa Rull Sispony, Casa d’Arenys
Plandolit Ordino (2000).
Vilafranca dels Ports. Els amics de la Fundació van visitar aquest poble per
conèixer l’immens patrimoni de pedra en sec (2000).
Museu del Montgrí, exposició i xerrada dels picapedrers (2001).
Serra de Llaberia i Mines de Bellmunt, acompanyats per tècnics (2006).
La Sagrada Família, Barcelona (2006).
Horta de Sant Joan (2007).



Museu Molí Paperer, l’Abric Romaní, Capellades (2011).
Amics de la Fundació. Caminades organitzades per la Fundació el Solà
juntament amb els amics de la Fundació (2012).
La Bisbal del Penedès. Acompanyats pels amics de la revista El Marge, es
va visitar el seu patrimoni de la pedra en sec. Després el Mas Vilella del Celler
Jané Ventura. De tornada es va visitar l’Auditori Pau Casals - Sant Salvador
- el Vendrell (2010).
Espai de recursos agroecològics de l’Era, les tines de la pedra seca del
Bages - Mont Sant Benet, Bages (2010).
Escoles de la Terra Alta. Sortida amb els xiquets i xiquetes de cicle superior,
acompanyats per David Blanch, que es va encarregar d’explicar a la cabana
de Cacano, com vivien i treballaven quan ell era un xiquet. El margenador
Gatano Blanch també va explicar al costat dels murs del camp de futbol com
es treballa la pedra. Finalment, a la Casa Ecològica es van passar diapositives
sobre la reconstrucció d’una cabana de volta (2010).



Museu d’Història Jesús Moncada, Museu de la Mina, Museu de la
Prehistòria, Mequinensa (2012).
Museu del Món Rural a l’Espluga de Francolí i Cooperativa l’Olivera de
Vallbona de les Monges, on van explicar el funcionament i els inicis de la
cooperativa (2013).
Hortícoles Pàmies, Balaguer, on van explicar les propietats de gran part de
les plantes que cultiven, després es va assistir a unes conferències (2014).
Ciutadella Ibèrica de Calafell, per  veure les restauracions amb tècniques
tradicionals (2015).
Torrebesses - Les Garrigues. Visita al Museu de la pedra seca,  passejada
per veure elements de pedra en sec i visita al poble (2016).
Andorra. Visita a la vall del Madriu i al Museu del ferro (2017).




