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Longitud total de l'itinerari: 30,5 km
(hi ha diverses dreceres que permeten
el retorn a Fulleda en cas que resulti
necessari)

Alçada màxima: 665 metres
Alçada mínima: 482 metres
Desnivell acumulat positiu: 560 m
Desnivell acumulat negatiu: 560 m
Dificultat: mitjana
Apte per fer a peu, en bicicleta o a
cavall.
Arbre monumental
Cabana de volta
Església / ermita
Font
Forn de calç
Mirador
Itinerari
Altres itineraris
Límits municipals
Espai Natural Protegit

Més informació a:
www.fulleda.org/rutamiradors

Ruta senyalitzada amb senyals
tipus banderoles i piques
direccionals

Ruta dels miradors i les fonts de Fulleda
Fulleda és un poble situat a l’extrem est de la comarca de
les Garrigues, fronterer amb la Conca de Barberà.
Aquest itinerari circular i senyalitzat comença davant de
la Sala, bar restaurant i local d’aplec, al costat de l'antic
molí d'oli.
El recorregut transcorre pel capdamunt de les serres de
Vinaixa, de Vilobí i de les Aubredes que sobrepassen els
600 metres d'alçada. Compta amb nombroses
panoràmiques visuals de les comarques de la plana
lleidatana amb el fons escènic dels Prepirineus i els
Pirineus, la Conca de Barberà, la serra de Miramar o Lilla
i l'Alt Gaià, les muntanyes de Prades, la serra de la Llena
i del Montsant.
L'Ajuntament de Fulleda ha condicionat tres miradors
panoràmics en aquesta ruta, els quals us ajudaran a
interpretar i reconèixer els elements geogràfics de la
panoràmica visual:
miradors dels
Pirineus, les
Garrigues i la
Conca de Barberà.
La ruta transcorre
entremig de
camps de vinyes i
d'ametllers, de
conreus
cerealístics, i
bosc.
Al llarg del recorregut trobareu nombrosos elements
d'interès històric i patrimonial: antigues fonts, cabanes de
volta, i vegetació i fauna interessant.
És un itinerari 100%
pedalable, amb fortes
pujades i baixades,
concebut per als amants
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Ruta dels miradors i
les fonts de Fulleda

Recomanacions:
Ÿ Proveïu-vos d'aigua abans de començar la ruta. Al

poble trobareu diferents fonts d'aigua potable.
Ÿ No es pot encendre cap tipus de foc.
Ÿ Si genereu deixalles torneu-les al poble i dipositeu-

les als contenidors.
Ÿ Porteu un equipament adequat a

l'època de l'any i les condicions
climatològiques del moment.
Ÿ Informeu-vos dels detalls de la
ruta i descarregueu-vos els
tracks des de la pàgina web:
www.fulleda.org/rutamiradors

de la bicicleta tot terreny tot i
que també pot realitzar-se a
peu (senderisme) o en cavall.
Ajuntament de Fulleda
C. Forn, 2
Tel./Fax: 973 15 62 01
ajuntament@fulleda.cat
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