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NEWSLETTER #6 FULLEDA TURISME
ACTIU
T emps de descoberta
Aquests han estat dies de descoberta a Fulleda! Hem estat treballant per
tornar a treure a la llum un antic camí de ferradura que connectava Fulleda
amb Senan, un camí que segons els nostres càlculs feia com a mínim 30 anys
que estava en desús i que era molt utilitzat per la gent de Fulleda que tenia
finques de conreu al Fondo del Matallongua d'aquesta mateixa població.
Aquest tram d'uns 250 metres comença just després de la carrerada del Fondo
de les Auberedes i puja fins a l'altura de la Font d'en Solà per continuar cap al
capdamunt de la Serra de les Auberedes. És un camí amb molt d'encant, amb
marges de pedra seca a costat i costat i amb tan sols 25 metres de desnivell
positiu acumulat que el fa accessible a la majoria de gent que vulgui descobrir
aquest indret.
Us donem a coneixer un recorregut de 6 km de caire familar que passa per
aquest camí de ferradura més avall.

Som noticia a Garrigues T V!
El passat dia 21/11/2020 vam ser noticia a Garrigues T V en motiu de la
inauguració de la primera experiència en aquesta localitat, la Oleo experiència
de Fulleda. Aquesta experiència ja està disponible per reservar tan a la pàgina
web de Boira Experience com també a la web de Fulleda T urisme Actiu.

Presentem una nova ruta de 6 km apta per a tots els públics
Seguim ampliant la xarxa de senders i camins de Fulleda T urisme Actiu al
terme de Fulleda!
En motiu de la descoberta d'aquest camí de f erradura i de la neteja i
adequació de la Font d'en Solà, us presentem aquest recorregut de 6km
apte per fer-lo caminant i amb família. Aquest recorregut amb uns 160 metres
de desnivell positiu acumulat no es apte per fer-lo amb carrets ni tampoc
vehicles de rodes ja que hi ha algunes pujades que només els usuaris experts
podrien assolir, cap problema per fer-los caminant.
Un recorregut molt distret i singular que podria ser definit com un autèntic
bany de bosc ja que 5 dels seus 6 quilòmetres passen pel mig del bosc.
Us invitem a descobrir-lo de manera gratuïta i autoguiada com ho són totes
les rutes de Fulleda T urisme Actiu -> RUT A 6 KM FT A

Ampliem la xarxa de senders de Fulleda T urisme Actiu
Seguim ampliant la xarxa de senders i camins de Fulleda T urisme Actiu a
Fulleda!
Millora del camí d'accés a la f ont d'en Solà, amb aquesta millora hem
intentat que els dos accessos a la Font, tan si s'arriba per la carrerada del
Fondo de les Aubaredes com per la Serra de les Aubaredes sigui practicable. És
per aquesta raó que hem trobat adient netejar aquest pas de tan sols 33
metres que separa el sender que travessa la Serra de les Aubaredes d'Est a
Oest.

Condicionament del corriol que va des de la Font d'en Solà al Pla d'en

Ramonet. Aquest corriol de 600 metres va des del capdamunt de la Serra de
les Aubaredes fins a l'altura de la Font d'en Solà. Un corriol perfecte per fer-lo
tan amb bici (Est a Oest) o caminant en ambdues direccions.

Visita la pagina web de Fulleda T urisme Actiu

Consulta totes les anteriors Newsletter en aquest enllaç

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

