ASSUMPTE.- XARXA DE CAMINS DE LA SERRA DE CARDÓ

La Sénia, 10 de març de 2017

Benvolgut, benvolguda,
Sobre la petició que va rebre la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre
(d’ara endavant CCP-TE) sobre la xarxa de camins de la Serra de Cardó i la seva àrea
d'influència, sobre la qual vam mantenir diverses reunions i visites, ens plau
comunicar-vos les següents consideracions:
- Segons se li va comunicar a la CCP-TE, hi ha la voluntat i/o projecte per
connectar la pista del Perelló amb la pista de Tivenys, que equivaldrien
aproximadament a 5 o 6 km, amb un nou camí d’uns 4 metres d’amplada.
- Vist el lloc i l’accessibilitat del mateix, es fa complicat discernir el possible
traçat i la idoneïtat o no de què aquest s’ubiqui sobre la sendera existent. De
l’observació del mateix, durant el traçat que es va recórrer, no es va detectar
que fos un camí ral, ni tampoc que podés ser un camí de ferradura.
- Sense negar que puguin existir elements d'interès en el recorregut de la
sendera, no se’n va veure cap durant la visita. Si que cal posar de manifest la
bellesa del paratge i la bona conservació del paisatge natural.
Per concloure, la CCP-TE entén que, salvaguardant aquells elements patrimonials que
puguin arribar a identificar-se, en aquest cas preval la idoneïtat del camí per a l’ús dels
bombers. Malauradament, la CCP-TE no disposa de tècnics en aquesta matèria en la
seva composició i, per tant, no pot manifestar-se sobre si aquesta tipologia de camins
o pistes són de profit en cas d'incendi. En qualsevol cas, la CCP-TE diposita la seva total
i absoluta confiança en l’informe corresponent que puguin emetre els bombers i
recomana seguir les directrius d’aquesta administració competent.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Comissió Cívica del Patrimoni
de les Terres de l’Ebre

