
37è pessebre a la Creu de Santos (Serra de Cardó – Baix 

Ebre) 

Data: diumenge 17 de desembre de 2017 

Itinerari: Antic Balneari (Plaça San Salvador) - ermita de Sant Josep - ermita de 

San Roc - Cassola del Diable -  Portell de Cardó - Xàquera o Creu de Santos - 

ermita de la Columna - Balneari 

Km: 7,41 Hores total: 4,55 desnivell: 498m 

Participants (24): Josep Mariné, M. Cinta Prats, Jordi Mariné, Sabina Díaz, 

Emma Mariné, Joan Gassol, Montse León, Pere López, Tatiana Stupina, Toni 

Coll, Pili Inostroza, M. Antonia Llaberia, Josep Salafranca, Lola Ferràndiz, Joan 

Marquès, Maria Alías, Joan Aubia, Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Joan Maria 

Boada, Rosa M. De Vidiella, Josep Fàbregas, Meli Carrilero, Lluís Díaz. 

Fem l’aproximació amb cotxes d’una hora i mitja pel poble de Rasquera i cap a 

les 9 del matí iniciem la caminada des de la plaça de Sant Salvador a l’antic 

balneari de Cardó. Prenem el barranc de Sant Roc i anem pujant lentament 

entre bosc, estem a 3ºC. Passem a frec de la font de l’Avellaner, avui eixuta, i 

de l’ermita de Sant Josep, a la dreta del camí. La font del Prior, una mica més 

amunt, raja un fil d’aigua, gairebé un miracle en aquesta tardor sense pluges. A 

l’ermita de Sant Roc fem una paradeta per esmorzar, són les 10 del matí.  

 
Font del Prior 

 
Esmorzant a l’ermita de Sant Roc 

 

El vent bufa i ens convida a seguir per tal de no refredar-nos. Deixem a 

l’esquerra el corriol a la Roca Foradada, el barranc s’eixampla i xafem el terra 

cobert de les fulles de la tardor. La Cassola del Diable és un indret de bosc  

 
La Cassola del Diable 

 
Objectiu a la vista 

 



solitari enclotat amb una bifurcació cap els Martells. Poc després arribem a la 

carena, el vent bufa fort, albirem ara el cim que pretenem. Des d’aquí sembla 

una muralla infranquejable, però el camí baixa sàviament i el rodeja per la 

banda occidental, amb bones vistes sobre l’antic balneari. Uns esglaons a la 

roca i una altra pujada ens deixen al portell de Cardó, on retrobem el sol i el 

vent, que sembla que afluixa però manté l’atmosfera neta. En pocs minuts fem 

la remuntada final fins el vèrtex geodèsic que marca els 941 metres d’alçada de 

la Creu de Santos o Xàquera. El panorama de 360º és únic, totes les serres  

 
37è pessebre 

 
Ermita de la Columna 

 

veïnes es mostren clarament: Ports, Pàndols, Cavalls, Tivissa, Vandellòs, la 

vall de l’Ebre, i més lluny, la costa i el delta, el Montsant, la serra de Llaberia i 

fins i tot la Mussara i les Muntanyes de Prades. Plantem el nostre 37è pessebre 

i ens fem les fotos de record. Poc després iniciem el retorn que seguirà el camí 

de pujada fins l’encreuament del barranc de la Columna, que baixem sense 

presses fins visitar la cova dels Porcs i l’ermita de la Columna, fent cap a 

l’aparcament a les dues de la tarda. Un bon dinar clourà amb alegria i desitjos 

de bones festes entre tots el participants de la caminada.   

 https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/37e-pessebre-gect-a-la-creu-de-

santos-21587585 
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