
view_in_browser

NEWSLETTER #10 FULLEDA TURISME
ACTIU 04/2021

Els espais de memòria de l'Espluga Calba i Fulleda

A la passada newsletter us parlàvem de les trinxeres de la Roca Tomasa que el
Jordi Salat de Fulleda ens va fer descobrir. Hem fet una mica de recerca sobre
el terreny i també amb l'ajuda del Jordi Salat, hem trobat f ins a 28 elements
més corresponents a la línia de defensa número 2 que els republicans van
construir durant l'estiu i la tardor de l'any 1938!

Un exemple d'aquests espais de memòria democràtica els podeu trobar a la
carretera entre l'Espluga i Fulleda on s'hi poden observar uns quants nius de
metralladores, però aquests son tan sols la punta de l'iceberg dels altres que
s'amaguen als voltants, alguns ben endins del bosc.

La intenció dels ajuntaments de l'Espluga Calba i Fulleda és de poder accedir a
algunes subvencions que atorga el departament de justícia de la Generalitat
per a poder recuperar aquests espais de memòria democràtica  i poder-los
unir  tots en una ruta per fer-los  més visibles i en definitiva dignif icar-los.
Esperem poder ampliar-vos aquesta informació ben aviat.  

En aquestes imatges podreu identif icar la localització dels punts de memòria
històrica trobats f ins ara.  

La trinxera de la Roca Tomasa
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Ja podeu accedir a la trinxera de la Roca Tomasa per l'accés més directe que
hi ha si veniu de Fulleda. Aquest nou accés ens permetrà també donar forma a
la ruta que prepararem més endavant per unir els espais de memòria que
siguin visitables entre els termes de Fulleda i l'Espluga Calba.

També hem fet neteja a la trinxera de la Roca Tomasa, us deixem un vídeo
amb l'abans i el després.

Eines per seguir les rutes de Fulleda Turisme Actiu

Les rutes de Fulleda Turisme Actiu no estan, de moment, marcades amb cap
mena de senyalització! És per això que us ensenyem i facilitem altres eines per
seguir aquestes rutes. 

La més còmoda, ja que és gratuïta i et permet baixar els mapes per seguir-los
of f line  des del vostre dispositiu mòbil, és amb l'aplicació de Wikiloc. 

Vegeu aquest vídeo per entendre com s'instal·la aquesta aplicació al vostre
mòbil i el seu funcionament, veureu que és molt fàcil i convenient!
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Ampliem la xarxa de corriols de Fulleda Turisme Actiu

Seguim ampliant la xarxa de corriols i camins de Fulleda Turisme Actiu a
Fulleda! 

Adequació i neteja del carreró que ens portarà f ins a les trinxeres de
Roca T omasa, aquest carreró, amb una dif icultat mitja us portarà f ins al
capdamunt del turó de la roca Tomasa, on s'hi troba la trinxera, no apte per
fer-lo amb bicicleta, només en modalitats a peu.  
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C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer

compres.

Donar-se de baixa

Subscriu-te a aquesta newsletter fent clic aquí

Visita la pagina web de Fulleda Turisme Actiu

Boira Experience
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