CARBONERES DE BORRASSÀ
Una carbonera és un apilament de llenya tapada amb diferents capes de llenya verda, vegetals i terra
que s'usava per obtenir carbó vegetal. Per fer-ho s'iniciava una combustió lenta al centre de la pila,
per un forat central, i es regulava la carbonització de la fusta limitant la circulació d'aire mitjanzant
uns forats laterals.
Generalment es feien servir branques petites d'alzina, que feien un carbó més enegètic.
El producte final s'usava com a font d'energía en ús domestic per les cuines, escalfar brasers,
planxes...
Aquesta pràctica es va utilitzar fins a la decada dels 50, quan es va anar substituint pels
combustibles fòssils o l'electricitat.
Les carboneres de Borrassà:
Carbonera del Clot dels Roures
Carbonera de les Teixoneres
Carbonera Camí de la serra dalt
Carbonera Camí de la serra baix
Carbonera "rec D'en Carremato"
Carbonera del Puig del Senyor

Carbonera del Clot dels Roures
Ernesto Alzina
(Coordenades: 2.933508, 42.209268)

Carbonera de les Teixoneres
(Coordenades: 2.931237, 42.207533)

Carbonera Camí de la serra dalt
prop granges d'en Batlle
(Coordenades: 2.928398, 42.20606)

Carbonera Camí de la serra baix
prop granges d'en Batlle
(Coordenades: 2.92777, 42.205826)

Carbonera "rec D'en Carremato" rec d'en Tupiner
Camí a Mas Tupiner
(Coordenades: 2.928563, 42.202137)

Carbonera del Puig del Senyor
(Coordenades: 2.92681, 42.202278)

Itinerari de les Carboneres de Borrassà
L'itinerari de les carboneres de Borrassà és una ruta circular que surt de Borrassà va a la zona de la
serra i torna a Borrassà. Aproximadament 8 km.
Surt de la Plaça Major, passa per l'eslglesia de St. Andreu, Cal Governador, Font del C/ Mar, diposit
d'aigua del camí dels pujols, l'Esglesia Sta. Maria de Creixell, horts de creixell, passera de la
Malquera, Clot dels Roures, Carbonera del Clot dels Roures, Carbonera de les Teixoneres, safareig
de vinya de Can Frigola, Barraca dels Caçadors, caseta de la serra de can Batlle (ruines), carbonera
Camí de la serra dalt, carbonera camí de la serra baix, carbonera d'en Carremato, Mas d'en
Tupiner, carbonera del Puig del Senyor, puig del Senyor, la resclosa den Valent (Moli de Creixell),
passera de la resclosa, rec del moli de creixell, cementiri, Borrassà.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/borrassa-itinerari-de-les-carboneres-83885395

