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L
Vistes al Balneari de Cardó (Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià)

El projecte
La serra de Boix Cardó és un espai de gran riquesa natural i
cultural situada a la comarca del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre. Ha
estat tradicionalment molt deixada i el projecte vol ser la llavor
d’una recuperació més amplia basada en la cooperació entre els
ajuntaments implicats. Cal convertir aquest espai natural en un pol
d’atracció per al creixent turisme interessat en la natura i el patrimoni
històric, i també recuperar el nexe que era la serra entre els pobles
de la zona.
Les administracions de la zona han mostrat interès en aquest projecte
fet que pot derivar en sinergies futures que acabaran, sens dubte,
incidint en el creixement econòmic de la comarca del Baix Ebre i
també en l’arrelament de les persones al territori.

Objectius
L’objectiu general del projecte es centra en posar en valor un espai
natural i patrimonial de primer ordre en les comarques del sud de
Catalunya, així com ser inici de la col·laboració entre les entitats locals
i supramunicipals del territori per continuar amb la recuperació i
protecció del massís. I específicament es vol millorar la divulgació i
interpretació de la serra de Boix-Cardó-Montagut amb:
•
•

Realització un mapa a dia d’avui inexistent de les rutes i
antics camins que representaven eixos de comunicació
entre els pobles de la zona.
Edició d’una guia que reculli també la riquesa cultural que
existeix a la zona i que és desconeguda, fins i tot, per als
propis habitants dels pobles de l’entorn, com ara diverses
ermites i l’antic balneari de Cardó.

Públic objectiu
•
•
•

Població de la zona: potenciar l’arrelament de la població
al territori amb la conservació i foment del patrimoni que
els envolta.
Administracions: crear cooperació entre ells per tal de fer
efectiu el projecte.
Sector turístic: aconseguir que la zona acabi sent un
pol d’atracció de visitants i generador de sinergies
econòmiques.

Accions previstes
Les accions que es preveuen dur a terme en el marc d’aquest projecte
són:
•
Treball de camp de mapeig i edició del resultat.
•
Elaboració d’una guia de la zona.
•
Divulgació dels resultats per ajuntaments, centres educatius
dels pobles de l’entorn de la serra i sector turístic.

Resultats previstos
Conservació i foment del patrimoni del territori:
•
Elaboració de 800 guies i 500 mapes. El mapa serà de
1:20.000 dividit en 2 fulls.
•
Generació de projectes i actuacions per part de les
diferents administracions implicades en la recuperació de
camins, senders i patrimoni cultural de la serra de BoixCardó-Montagut.
•
Difusió per mitjans de comunicació, sector turístic i
centres educatius de les poblacions afectades pels treballs
realitzats. En total s’esperen 12 sessions més una sessió
específica pel sector turístic.

Turisme:
•
Incorporació de visites i passejades per la serra mitjançant la guia i el mapa elaborats
en almenys 1 operador turístic de la zona.
Cooperació i cohesió territorial:
•
Reunions amb els ajuntaments per tal de promoure les iniciatives conjuntes i la
recuperació dels camins de la serra com a eixos de comunicació.

Recursos previstos
•
•

Guia amb el recull d’itineraris referenciats.
Mapa amb el recull d’elements naturals, camins i elements patrimonials referenciats.
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