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NEWSLETTER #2 FULLEDA TURISME
ACTIU
Comencem la Newsletter del mes d'agost amb un vídeo que ens fa especial
il·lusió presentar-vos.
Era cap allà al gener quan tot preparant els recorreguts de les rutes de
Fulleda T urisme Actiu, la "Font del Poble" ens vam trobar amb la Font
d'en Solà. Ja coneixíem aquesta f ont, però en cap moment ens
pensàvem que trobaríem la 4a pica! T ot una alegria i gaudi per a
nosaltres que compartim amb especial joia.
Aviat continuarem amb la seva adequació i un cop ho haguem consultat
amb els experts, avaluarem la seva senyalització amb un plaf ó
explicatiu si s'escau.

Desitgem que estigueu bé!!
Aquests passats mesos, hem treballat i de valent per restaurar un pas que fins
ara estava perdut, es tracta del sender del Racó de la Costa de la Cirera, un

sender de prop de 900 m que creiem que s'utilitzava per accedir a les parades
del Racó de la Costa de la Cirera tant si es baixava de la Serra de les Auberedes
com si es pujava des del Fondo de les Auberedes.
Hem començat a incloure aquest sender a les nostres rutes ja que és
totalment practicable de baixada amb la BT T i a peu es pot fer tant de pujada
com de baixada.
Aquí en podeu veure una imatge de l'abans i els desprès, també de la seva
localització:

Hem f et el dissabte pel bosc, dies de neteja!
Les pluges de l'hivern i primavera han donat força a la vegetació i nosaltres
hem aprofitat per "pentinar-la"; conservem el pas del sender, aprofitem per
verificar que no hi hagi cap arbre o mata al terra i ho netegem.
Senders i passos que hem netejat:
1. Sender del Paulet (800 metres)
2. Fondo de les Auberedes (150 metres)
3. Sender de la punta de l'Argelagar (700 m)
4. Sender del Racó de la Costa de la Cirera (750 metres)
5. Les Carreteres (900 metres)
6. Oleoducte (300 metres)
7. Les Comes de Montgrat (50 metres)
8. Serra de les Auberedes (1,3 km)

Visita la pagina web de Fulleda T urisme Actiu

Boira Experience
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

