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NEWSLETTER #9 FULLEDA TURISME
ACTIU
Les trinxeres de la Roca Tomasa
La Guerra Civil espanyola va deixar una petjada encara avui visible al terme de
Fulleda i l'Espluga Calba. A peu de la carretera LV-2012 entre l'Espluga Calba i
Fulleda, s'hi poden observar uns nius de metralladores republicans que segons
ens indiquen algunes fonts, formaven part de la Línia de defensa número 2 (L2) que van ser construïts entre l'estiu i la tardor de l'any 1938 per presoners
franquistes que formaven un grup de treball que estava allotjat a l'església de
Fulleda.
Hi ha un total de 10 o més elements que formen aquesta línia de defensa en
aquest punt en concret de la LV-2012.
En Jordi Salat de Fulleda, gran caminador i coneixedor del seu entorn ens va fer
arribar imatges d'unes trinxeres que es troben al capdamunt de la Roca
T omasa i que ara des de Fulleda T urisme Actiu ens hem plantejat netejar per
poder-les incloure en alguna de les nostres rutes, us anirem informant!

Eines per seguir les rutes de Fulleda Turisme Actiu
Les rutes de Fulleda T urisme 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!

Ampliem la xarxa de corriols de Fulleda Turisme Actiu
Seguim ampliant la xarxa de corriols i camins de Fulleda T urisme Actiu a
Fulleda!
Adecuació i neteja del carreró que ens portarà f ins a les trinxeres de
Roca T omasa, encara en construcció i que ben aviat podreu gaudir en les
properes rutes que posarem a la llum.

Visita la pagina web de Fulleda T urisme Actiu
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