
 

 

Na Asunción Subiela, regidora de l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació 
del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple 
de la Corporació per al seu debat, la següent: 

MOCIÓ PER A L’ACONDICIONAMENT I L'IMPULS TURÍSTIC I  
MEDIAMBIENTAL DE LA ‘RUTA DELS FORNILLERS DE LLÍRIA ’  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els fornillers, tal com s'arreplega en la ´Memòria dels Oficis Perduts: Els 
Fornillers de Llíria’, va ser un ofici molt antic i molt dur que a Llíria tingué una 
llarga pervivència i que a més fou practicat per les clases treballadores més 
humils, jornalers agrícoles o xicotets propietaris que completaven els seus 
ingressos amb esta activitat.  
 
El seu treball consistia a tallar llenya baixa de les muntanyes i transportar-la 
sobretot a Manises per a ser usada com a combustible als forns de ceràmica. 
Cal matisar que la llenya baixa del bosc mediterrani té un alt potencial calorífic i 
per tant era molt apta per aconseguir elevades temperaturas en la cocció de la 
ceràmica. Ara bé, la ràpida combustió d’este tipus de llenya, exigia que les 
aportacions de fornilla foren constants.  
 
L’ofici de forniller era un treball de caràcter local, ja que sols es podia practicar 
en aquells pobles que reuniren dos requisits: tindre unes muntanyes pròximes 
on abundara el matossar mediterrani i tindre a prop uns centres importants de 
producció de ceràmica. I estes dues condicions es donaven a Llíria: la 
proximitat de les muntanyes de la Concòrdia, a la serra Calderona i les 
terrisseries de Manises i de Paterna.  
 
Este treball artesanal, com molts altres, formen part de la nostra història, i cal 
recordar i ensenyar a les noves generacions que este ofici va marcar una 
època al nostre poble. Una de les antigues rutes dels fornilles és el camí de les 
Llacoves Velles, una ruta amb interés per tot allò que representa, un camí que 
recorda un ofici perdut que va ser forma de vida per a moltes famílies llirianes.  
 
Per tant, la millora d'este camí suposa no sols la recuperació d’una zona del 
nostre terme sino també recordar un ofici perdut que va contribuir a millorar 
l'economia local i posar en valor la gran importància que va tindre el treball dels 
fornillers a Llíria.  
 
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 

 



Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 

 
ACORDS 

 
 
1.- Que l'Ajuntament de Llíria, a través de l’àrea d'Obres, Servicis, Contractació 
Administrativa i Desenvolupament Sostenible, duga a terme un projecte que 
contemple l'adequació i millora del camí de les Llacoves Velles i la instal·lació 
de panells informatius sobre l’ofici dels fornillers. 
 
2.- Que, després de l'adequació i millora del camí de les Llacoves Velles, l'àrea 
de Turisme incorpore esta ruta dins de l'oferta turística mediambiental.  
 
3.- Que es trasllade este acord als membres de l'Agenda 21 i del Voluntariat 
Ambiental de Llíria. 
 
4.- Que es propose al Voluntariat Ambiental de Llíria esta ruta com una de les 
activitats de senderisme cultural a promocionar. 
 
 
 
 
 

En Llíria, 26 de gener de 2016 
 

 
 
 

 
 
 

Asunción Subiela  
Regidora de l’Ajuntament de Llíria 

   


