
Serra – Convent - Desert  i Balneari de Cardó - Baix Ebre 
 
Data: dimecres dia 08 de març de 2017 
 
Participants:  Joan Maria Boada, Joan Aubia, Josep Mariné, Pepe 
Vázquez, Sisco Anguera, Toni Serrano i Toni Coll. 
 
Ascensions: La Creu de Santos( 942m.). 
 
Temps: Total 07:30 hores . Recorregut circular: uns 11 Km. 
 
Història:  El convent  i ermitatge de Sant Hilari de Cardó o desert 
de Cardó de carmelites descalços ocupava un emplaçament idíl·lic 
a la capçalera de la vall de Cardó, dins el municipi de Benifallet. 
Desprès de la dominació sarraïna, aquest antic lloc junt amb el de 
Sallent fou domini dels Moncada, el 1228 passà als senyors de 
Costumà i el 1417 al monestir de Benifassà.  
 

 
Balneari al segle passat 

 
Balneari en runes 

 
El desert fou fundat el 1605 pel carmelità tortosí Pere Pau Revull , i 
la comunitat s’hi establí el 1617. Constava d’un convent i tretze 
ermites. L’edifici central situat a cinc-cents metres d’altitud damunt 
el cingle de Sallent, data dels segles XVII i XVIII, i la comunitat la 
formaven uns trenta religiosos. 
 
Tot fou suprimit amb l’exclaustració del 1835 i el 1866 reconvertit 
amb balneari, aprofitant les fonts d’aigües bicarbonatades i 
arsenicals. L’any 1932, durant un breu període fou aprofitat com 
hospital de l’exèrcit republicà i el 1967 va finí com a balneari. A 
partir del 1970 el conjunt passà a mans d’empreses dedicades a 
l’explotació de l’aigua per alimentació i actualment tot resta 
paralitzat. 



Itinerari: A dos quarts de vuit del matí ens concentrem els 
participants a l’entrada del poble de Riudecols i plegats anem primer 
a Rasquera i tot seguit cap a la serra i la vall de Cardó. Deixem els 
vehicles a la placeta de Sant Salvador, situada al final de la 
carretera del antic Balneari i a tres quarts de nou iniciem l’excursió. 
 

 
Ermita del Carme 

 
Ermita del Sant Àngel 

 
Primerament anem fins l’ermita del Carmel o del Carme i albirem 
l’impressionant fondalada del barranc de Sallent. Continuem camí 
cap el Portell de la Creu de Cosp passant a frec de les ermites de la 
Santíssima Trinitat i la del Sant Àngel. 
 
A partir del Portell, deixem a mà esquerra el sender dels Monredons 
que baixa cap a Rasquera, també deixem a mà dreta el corriol que 
s’enfila cap a la cova Lluminosa i la Roca Foradada i continuem cap 
a l’est pel mig de la Teixeda de Cosp, passem pel refugi de la font 
del Teix i ens deturem una mica més amunt, al paratge de la font 
vora el mil·lenari teix. 
 

 
Font del Teix 

 
Cova Llòbrega 

 



Continuem el tomb, passem per la Cova Llòbrega, pel Portell i la 
carena del Bou, deixem a mà esquerra el senderó que baixa a la 
Cassola del Diable i als Martells, entrem a l’alzinar del replà del 
Llerer, a la cruïlla de l’Estisora deixem el sender que baixa cap el 
Balneari i ens enfilem pel Grau del Portell, poc desprès assolim el 
Collet i la Creu de Santos.  
 

 
Creu de Santos 

 
Carena de Xàquera 

 
De baixada retornem al Collet i a la cruïlla de l’Estisora i seguim pel 
sender que baixa pel mig de l’ufanós barranc de la font de l’Oliver. 
Arribem al camí de Tivenys i el seguim cap a l’est, direcció al 
Balneari. Passem a frec de l’ermita de Sant Joan i més avall ens  
 

 
Ermita de Sant Joan 

 
Ermita de la Columna 

 
deturem per fer un mos al mirador de la vall. Tot seguit continuem 
un tros avall pel camí i ens desviem uns metres per entrar a la vall 
de la Columna i visitar l’ermita de Sant Simeó Estilita, la més 
emblemàtica del conjunt.  A un quart de cinc de la tarda finalitzem el 
tomb, arribant a la placeta de Sant Salvador. 
 


