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NEWSLETTER #7 FULLEDA TURISME
ACTIU

La neu, la protagonista

La borrasca "Filomena" visita les Garrigues i Fulleda en especial amb gruixos de
neu considerables a tot el terme de la localitat. Les nevades dels dies 08 i 09 a
la nit van ser les que més gruixos van deixar d'entre 30 a 60 cm de neu. 

Us hem volgut preparar aquest vídeo perquè us feu una idea de com aquestes
nevades han deixat el paisatge de Fulleda, tardarem uns dies a tornar a la
normalitat, però mentrestant, gaudirem dels paisatges "de postal".

El terme municipal de Fulleda af ectat per un gran
projecte d'aerogeneradors

El 14/01/2021 ens vam assabentar de l'aprovació per part de la Generalitat de
Catalunya d'un projecte d'aerogeneradors a tocar (menys d'un quilòmetre) de
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la localitat, a la Serra de les Auberedes i La Serreta.

Fulleda ja disposa d'un parc eòlic al seu terme , el de Vilobí entre els termes
municipals de Fulleda i Tarrés. Aquest compta amb 30 aerogeneradors, tres
dels quals són més grans que la resta amb 100 metres d'alçadai generadors
de 3 megawatts cadascun. 
A causa de l'aprovació d'aquest projecte promogut per grans multinacionals
gens vinculades amb el territori ens trobem amb una ampliació del parc eòlic
amb 8 aerogeneradorsde 6,2 MW cadascun amb una alçada de 200 m(la
torre Agbar de Barcelona en fa 142 m) a la Serra de les Auberedes, a pocs
metres de la població de Fulleda i on recentment des de Fulleda Turisme Actiu,
hem estat fent feines de restauració a la font i la pica d'en Solà, també s'hi ha
adequat una xarxa de senders entre els quals hi ha l'antic camí de Ferradura
d'en Solà entre Fulleda i Senan, el corriol del Racó de la Costa de la Cirera i
també la recuperació d'un antic forn de calç. Totes aquestes feines són per
incentivar un turisme de qualitat al terme i que ara amb l'aprovació d'aquest
projecte es veuen en perill de desaparèixer a causa de la construcció
desmesurada i agressiva d'aquests molins. 
Creiem que l'aposta per implantar parcs eòlics en poblacions petites i
envellides fa més mal que bé tant als habitants i productors de la zona com
també a les iniciatives com la de Fulleda Turisme Actiu que busca aportar una
alternativa turística de qualitat i experiencial molt vinculada al territori tant per
les persones que viuen a Fulleda com també i en especial a les persones que la
visiten. 
És per això que us animem a participar en la xerrada virtual que tindrà lloc el
dimarts 19 de gener a les 19.30 h, cal sol·licitar una plaça virtual en aquesta
a url: https://docs.google.com/forms/...

Ampliem la xarxa de corriols de Fulleda T urisme Actiu

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

Adecuació del Corriol de les Auberedes, hem netejat aquest corriol de 500
metres que va des de la carrerada d'en Comellar d'en Giner f ins als peus de la
Font d'en Solà, ara aquest corriol és practicable en ambdues direccions tan
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amb bici com a peu. En el cas de la bici, permet baixar pel corriol del Racó de la
Costa de la Cirera i empalmar amb aquest corriol f ins a la Font d'en Solà.

Visita la pagina web de Fulleda Turisme Actiu
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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

Consulta totes les anteriors Newsletter en aquest enllaç

Boira Experience
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