
50è dia del camí de muntanya de la IV Regió de la FEEC. 

Vall del Cardó (Baix Ebre) 

Data: 26 d’octubre de 2014. 

Participants (7): Mª Antonia Llaberia, Montse León, Pili Inostroza, Tatiana Stupina, 

Joan Gassol, Toni Coll i Pere López. 

 
Balneari del Cardó. 

El doctor Joan Domènech va ser un gran viatger i alpinista. En el seu temps ell ja va 

tenir la idea de fer els cims més alts de cada continent. En un dels seus viatges a 

Suïssa va quedar molt impressionat de veure que en totes les cruïlles dels camins 

de muntanya hi havia pals indicadors de les diferents direccions. 

 
Cova Lluminosa. 



Amb el suport de les 25.000 pessetes anuals que va aconseguir de la Diputació de 

Tarragona (del departament de vies i obres), el doctor Domènech, recolzat 

especialment pel seu club, el Reus Deportiu, va iniciar la tradició, mantinguda fins 

avui, de recuperar algun vell camí any rere any. 

 
La Foradada. 

Aquest any es celebra el 50è dia del camí de muntanya i això vol dir 50 camins 

arranjats, 50 racons donats a conèixer, 50 anys d’estimació pel territori, 50 anys 

d’esforços de les entitats excursionistes des del primer fet a l’any 1965. Així doncs el 

vint-i-sis d’octubre els companys i amics de l’Agrupació Excursionista la Picossa de 

Mora d’Ebre organitzaren aquesta diada, val a dir que amb una organització 

perfecta, amb unes atencions vers els prop de quatre-cents participants exquisida. 

 
Font del Prior. 



Sobre les nou del matí ens retrobàrem tots en un lloc anomenat l’Era de la Pellissa, 

que està quan s’arriba al primer edifici del Balneari del Cardó. L’organització ens 

ofereix dos tombs diferents, un de 5.150 m amb 379 m de desnivell, i l’altre de 9.921 

m amb 571 m de desnivell. 

 
Ermita de Santa Anna. 

Nosaltres decidim fer el més llarg que ens permet poder veure tretze ermites, set 

fonts i diferents llocs d’interès, tals com el Portell de la Creu de Cosp, la cova 

Lluminosa, un replà anomenat Costumà amb unes vistes espectaculars sobre el 

Cardó, la Foradada, verdadera porta al Cel, el coll de Murterò a on l’organització ens 

rep amb aigua fresca, cosa que després d’una calorosa pujada la trobem fabulosa, 

etc. L’excursió ens costa prop de cinc hores amb descansos inclosos, el dia surt de 

pel·lícula i per acabar-ho d’adobar anem a fer un dinar al poble de Rasquera, d’allò 

més bo. 

 
Participants del GECT. 


