
Que fer a La Fuliola 
 
La Vila Closa i la plaça del Portal  
Foto És el petit nucli primitiu de la Fuliola que correspon al poble tancat, 
reclòs sobre si mateix i protegit per muralles de l'època medieval. 
Encara avui s'hi poden veure els portals d'accés i algunes cases. La 
funció d'aquests portals era tancar el nucli d'habitatges dels carrers que 
quedaven fora la muralla. Cap al segle XVI ja es nota un creixement 
urbanístic fora de la muralla i al peu de les carreteres i camins que 
sortien del poble de manera radial. 
L'any 1985 els murs i els portals de l'antiga vila closa foren declarats Béns Cultural d'Interès 
Nacional. 
 
Església parroquial de Santa Llúcia  
Foto És un edifici barroc que data de l'any 1783. El seu autor fou Güell 
de Poblet. La façana es caracteritza per una portalada emmarcada per 
pilastres sobre grans sòcols i al damunt una rosassa. El campanar és de 
planta quadrada amb quatre obertures a la part superior. L'interior fou 
pintat pel barceloní Jesús Massana. Aquest temple és modern però hi ha 
llocs del campanar on s'aprecien elements de l'antiga església romànica. 
Horari al públic: de dilluns a diumenge, de 9 a 18 h. 
 
Cal Farriol. Cal Bep del Pau. Casa Terés. Cal Pané 
Cases pairals que daten dels segles XVI I XVII. Estaven situades dins el nucli antic del poble 
i la seva funció era tancar la població de la Fuliola quan era una vila closa. Les trobarem a 
La Placeta, a la plaça del Marques, a la plaça Major i al carrer del Portal. 
 
La Creu de Terme 
Està situada a la plaça del Portal als afores del poble i és una 
construcció moderna del segle XX.  
  
Col·lecció geològica Lluís Ferrer 
Av. Catalunya, 43 
Descripció: recull particular de fòssils i minerals del Dr. Lluís Ferrer i Lina Monsó. Horari al 
públic: cal trucar al tel. 973 570 013 de l'Ajuntament per concertar visita. 
 
Museu d'Armes Josep Pané 
C/ Àngel Guimerà. 
Descripció: col·lecció d'armes antigues. 
Horari al públic: cal trucar al tel. 973 570 013 de l'Ajuntament per 
concertar visita. 
 
A Boldú: 
 
Església Església de la Santa Assumpció de Boldú, Santa Maria  
 
La Creu de Terme. 
A l’entrada del poble. 
 
Cases pairals al Carrer Major. 
 
 



 

 
 



 

 


