
Vandring fredagen den 21 maj 2021 Murla - Fontilles

Vandringen startar i Murla , en liten by med en befolkning
av ca 600 personer, som levde tidigare av planteringar av
Moscatel-vindruvor men numera har övergått till mandel
och apelsinträd. En av sevärdheterna i byn är La Iglesia
de San Miguel Arcángel. Detta är en Kyrka-Borg
(Iglesia-Fortaleza) och kallas också för Castillo de Pop,
vilket syftar på den borg, som den arabiske ledaren
Al-Azraq överlämnade till de kristna år 1244 i samband
med återerövringen ( la Reconquista ). Vandringens mål
är muren som omger Fontilles Sanatorium för spetälska,

vars egentliga namn är “San Fransisco de Borja Sanatorium”, som  syftar på Francis
de Borga, som var hertig ( duque ) av Gandia och vars farfar var påven Alexander Vl,
som egentliga hette Rodrigo Borja (Borgia på italienska och pappa till den berömda
Lucrezia ). För den som vill veta mer om familjen se:
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Borgia#Lucrezia ).
Sanatoriet startade med sina aktivitet 1909 då de första patienterna togs in. Den som
vill veta mer om sanatoriets historia se länken
https://leprosyhistory.org/geographical_region/site/fontilles.
Vi kommer inte att gå in i Sanatoriets  område utan följer en del av muren på utsidan.
Vandringen är utan större backar och går delvis på asfalterad väg, som går igenom ett
skogbeväxt område Vi får också tillfälle att bekanta oss med åsnor. Stigen tillbaka har
mycket sten som underlag och vid en viss plats kommer vi få tillfälle att se muren på
avstånd, som är förvånansvärt rak med tanke på att den byggdes för mer än hundra år
sedan. Vandringen är lätt  med en längd på ca  7,7 km och ca 3 tim.

Träffpunkt: GPS Decimal: 38.762397,  -0.082216. Murla. Detta är kyrkogårdens

parkerings plats. Kl 10.00.

Utrustning: Vandringsskor, stavar, kanske huvudbonad och solkräm. I klädsel i

övrigt enligt vädret. Dricka och något lätt att äta.

Covidrestriktioner: Covidrestriktionerna har tagits bort men munskydd gäller

fortfarande utom när vi kommer ut i naturen. Avstånd på 1,5 måste hållas under

vandringen.

Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren och anmäla sig genom och skriva

på deltagarlistan.

Hundar kan vara med, men hundar som inte går i koppel utan släpps fria,  måste ha
“husse” gående  i täten med vandringsledaren. Hundar i koppel ska gå sist i ledet.

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Borgia#Lucrezia
https://leprosyhistory.org/geographical_region/site/fontilles


Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att
meddelas via email på eftermiddagen dagen innan senast kl 20.00.

Organisations Avgift: 2€/ deltagare utom för de som deltagit i rekognoseringen.

Asociación Nordica har inte någon ansvarsförsäkring för medlemmar som deltar i

vandringar eller andra aktiviteter organiserade genom föreningen. Vi vill därför

understryka att de medlemmar och eventuella gäster, som är med och vandrar

gör det på eget ansvar och risk.

Ert anmälingsmail ska besvaras av mig inom någon dag. Gör jag  inte det, måste ni

maila igen eller ringa 609016366.

Lunch:

Det går bra att vara med på vandringen  utan att anmäla sig till lunchen och

tvärtom. Lunchen är frivillig.
All dryck innan vi sätter oss vid bordet ska betalas separat.
Lunch på Restaurante El Nou Portet:  GPS 38.76456, -0.06297. Är 2,1 km och 4 min
från kyrkogården i Murla. Se karta!
Jag kommer att boka bord och varje bord tar hand som sin räkning.

Iglesia - Fortaleza i Murla
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Muren sett på långt avstånd



Restaurante  El Nou Portet

Sanatoriet  i Fontilles- som vi inte kommer att se under denna vandring


