
LINKS D’INTERÉS:
www.turismefulleda.cat

www.fulleda.cat
www.cellermatallonga.cat

www.agroturisme-km0-fulleda.cat
www.fulleda-pqp.blogspot.com

www.turismegarrigues.com
www.lleidatur.com
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Les Borges Blanques

LES GARRIGUES

1. Ajuntament, consultori mèdic i biblioteca
2. Església de Santa Maria
3. Monument a Agustina d’Aragó
4. Piscines i pista poliesportiva
5. Antic Molí d’Oli
6. Bar La Sala i inici de la ruta
 dels Miradors i Fonts de Fulleda
7. Racó del Bolet
8. Celler Matallonga
9. Cal Jordi

AJUNTAMENT DE FULLEDA
C/ Forn 2 - 25411 Fulleda 

T. 973 156 201 · www.fulleda.cat

reviu el passat

respira natura

tasta Fulleda

www.turismefulleda.cat

A Tarrés, Montblanc,
Tarragona N-240 i AP2

A l’Espluga Calba,
les Borges Blanques
i Lleida N-240
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Retroba’t
amb l’autentic

gaudeix de la terra

Endinsa’t
en la historia

regala’t la vista

Desconnecta’t
del mon



Al poble de Fulleda descobrireu racons i carrerons  que inviten a 
la conversa, a la mirada assossegada;  trobareu petites joies 
arquitectòniques com l’església de Santa Maria de principis del s. 
XIV, edificis de pedra ben escairada, us endinsareu en la nostra 
història visitant l’antic Molí de l’Oli, el monument a Agustina 
d’Aragó, amb orígens al poble o el Racó del bolet. Fet i fet, 
indrets, espais, edificis, únics i singulars que ens parlen d’una 
gent senzilla, treballadora i arrelada a la terra.

Un poble de terra 
endins ple d’historia

i histories

Fulleda, un dels pobles més alts de les Garrigues, compta amb un 
entorn natural privilegiat on es barregen harmònicament 
frondosos boscos, turons i valls amb camps de conreu amb 
oliveres,  vinyes, ametllers... Tota una invitació a la descoberta 
que podràs gaudir sense perill per atractius camins perfecta-
ment senyalitzats com la Ruta dels Miradors i les Fonts.

A peu, a cavall,
en bicicleta...
connecta amb
la natura 

Som un poble viu, dinàmic, que gaudeix compartint el seu 
patrimoni artístic i cultural, les festivitats i activitats com el carna-
val, la Festa Major (darrer cap de setmana del mes d’agost), la fira 
Heroica, la Setmana Cultural... Que no t'ho expliquin, viu-ho! 

Viu la festa,
comparteix tradicions

A la temporada d’estiu podràs gaudir de les nostres piscines 
de cloració salina, força beneficioses per a la salut. Això si, tot i 
ser un poble garriguenc, a les tardes d’estiu agafa’t la jaqueta 
que bufa la marinada i refresca l’ambient per poder dormir 
tranquil·lament. El poble compta també amb altres serveis 
turístics com un bar -obert els caps de setmana i festius durant 
tot l’any i tots els dies a l’estiu-, l’apartament turístic Cal Jordi, 
pista poliesportiva, etc.

Sent la marinada

Comptem amb molts atractius, entre d’altres, tot un seguit de 
productes agroalimentaris de primera qualitat produïts d’una 
manera respectuosa, sostenible i gairebé artesanal, amb 
especial protagonisme per a l’oli, el vi i les ametlles. Si t’agrada 
l’enoturisme, no deixis de visitar el celler Matallonga.

Respectuosos amb
la terra, productes

de proximitat

T’esperen milers d’imatges úniques que es transformen amb el 
pas de les estacions. Un increïble ventall de colors, de detalls, de 
moments màgics per perdre la mirada a l’horitzó des dels 
nostres miradors dels Pirineus, la Conca de Barberà o les 
Garrigues. Trobareu l’indret idoni per obrir la “capseta del no fer 
res”, per asseure’s a contemplar la posta de sol, llegir 
tranquil·lament arrecerats a l’ombra en alguna de les nostres 
fonts, passejar sense cap altra finalitat que no sigui la de deixar-
vos endur per les vostres passes. 

Paisatges infinits,
el plaer

de no fer res


