EXCURSIÓ AL CIM XÀCARA O CREU DE SANTOS DE
942m. CIM CULMINANT DE LA COMARCA DE LA
RIBERA D’EBRE
Data: diumenge 08 de febrer de 2009.
Itinerari: balneari de Cardó - ermita de la Columna - coll de Mortero - Cim de la
creu de Santos - coll Pelat - vall del Cosp - cova Llòbrega - font del Teix – refugi
de la font del Teix - portell de Cardó - balneari.
Participants (14): Maria Alías, Joan Marquès, Encarna Hidalgo, Joan Gassol,
Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Amèlia Salvat, Dani Ros, Antonio López,
Tatiana Stupina, Dària Stupina, Pere López i com a invitats: Pedro Merelo i
Josep Massana.
Hores totals: 7,15
El dia era de sol, però ventós, les ràfegues de vent van ser molt fortes, sobre
tot a la part final del cim. Val a dir que pels Ports es feien diferents excursions a
diferents cims, i els únics que aconseguirem cim varem ser nosaltres.
L’excursió estava guiada pel company Josep Massana, que amb la seva
manera d’explicar les coses i els seus acudits, ens va fer l’excursió molt més
amena del que la climatologia ens ho hagués fet.
La sortida la fem des del Balneari del Cardó, a 512 m, a les nou trenta del matí.
Sortim per un camí ample en direcció Est. De seguida veiem l’ermita de la
Columna, just a dalt d’un pilar de roca. Ens hi acostem, i pugem a guaitar ja
que és un balcó excepcional sobre Cardó. Als peus de l’ermita hi esmorzem,
per més tard retornar al camí de Tivenys i seguir fins el coll de Mortero a 640
m. En aquest punt, la vista canvia, tenim davant nostre tot el vessant del Baix
Ebre.

Just passat el coll girem a mà esquerra i per un desdibuixat corriol resseguirem
els dos kilòmetres de cresta i els tres-cents metres de desnivell que ens
separen del cim. A mig camí del cim passem pel costat d’una curiosa formació
de pedra, en Josep li diu el Tornillo, d’altres li diuen el Turmo. Arribats a l’últim
coll, abans del cim, hem de girar una mica a la dreta per anar a buscar la

carena Est, i amb forta pujada fer els últims vint-i-cinc minuts fins el cim, al que
hi arribem a tres quarts d’una del mig dia.
La baixada, en contes de fer-la directa al balneari, la fem pujant per la carena
fins el Coll Pelat, a on al girar, a mà esquerra, hi podem veure la cova Llòbrega.
Seguim camí fins la font del Teix. La font brolla a 750m., als peus d’un teix
mil·lenari, la soca del qual fa 3,80m. de perímetre. A pocs metres s’hi troba el
refugi de la Font del Teix. Ens hi refugiem del fort vent i aprofitem per fer un
mos, son quasi dos quarts de tres de la tarda.

Al sortir del refugi ens dirigim al Portell de Cardó, tot passant per un bosc de
teixos, és la més gran reserva de teixos del país, n’hi ha censats 220. Des del
portell baixem pel camí de les ermites i en 25 minuts arribem de nou al balneari
finalitzant l’excursió a dos quarts de cinc de la tarda.

