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Història de l’ermitori de Cardó

L’ordre religiós dels Carmelites Descalços decidí, l’any 1592, aixecar llocs apartats 
(”deserts”) per a la vida anacoreta. Dos monjos carmelitans escolliren la vall de 
Cardó per a la construcció del monestir de Sant Hilarió. Les gestions per a la seva 
construcció van començár l’any 1604 amb la concessió dels permisos per part del 
bisbat de Tortosa i els monjos del monestir de Benifassà, propietaris de la baronia 
de Cardó i Sellent. El 1617, la comunitat estava establerta.

Els monjos vivien a les ermites, els quals disposaven d’una dependència per dor-
mir, una capella i un hort que es regava amb l’aigua que brollava de la font que 
cada ermita tenia al seu districte. El prior vivia al monestir. 

L’any 1835, les conseqüències de la Llei de Desamortització de Mendizabal, el 
saqueig per part de la companyia ”Franquet” de “Miquelets” de Reus i el poste-
rior abandonament comporten la destrucció progressiva del monestir.

La propietat va ser subhastada i el 1866 , els burgesos tortosins Barberà, Cen-
to i Abarcat reedificaren i restauraren el monestir per convertir-lo en balneari, 
aprofitant les aigües curatives. Va tenir altres propietaris, entre ells D. Salvador 
Cabestant Gasol, qui va comprar les terres a l’Estat i va fer construir noves i mil-
lors dependències. Algunes de les ermites  van tenir diferents usos associats al 
balneari.

El 1904 es va obrir la carretera actual, que arriba al balneari des de la població de 
Rasquera, passant per un estret túnel.

Durant la Guerra Civil, el recinte fou utilitzat com a seu de les Brigades Interna-
cionals i, posteriorment, com a hospital de l’exèrcit republicà.

Acabada la guerra, el 1949 la família Vinyes va tornar a posar en marxa el bal-
neari, fins que es va tancar el 1967.  A partir d’aquest moment, tant el monestir 
com les ermites, estan abandonades i en un estat de conservació precari.

El 1974 es va construir, al costat del balneari, una planta embotelladora d’aigua, 
que utilitzava l’aigua de la font del Borboll i que s’envasava amb el nom de ”aigua 
de la vall de Cardó”. El 1981 va ser de Nestlé i el 1987 d’Abengoa, el propietari era 
D. Enrique Nomen,  i posteriorment, el 1991, la planta va passar a mans del grup 
Pascual que tot i realitzar reformes, la va tancar el 2007.

El 2009 el grup Pascual, propietari del conjunt, va anunciar que reformaria i con-
vertiria el balneari en un spa i hotel de 5 estrelles, però la crisi econòmica i la 
impossibilitat de trobar finançament va abocar a l’anunci de venta el 2013.
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Pi blanc (Pinus halepensis) Teix (Taxus baccata)

Margalló (Chamaerops humilis)

Carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia)

Garric (Quercus coccifera)

Bruc d’hivern (Erica multiflora)

Grèvol (Ilex aquifolium)

Boix (Buxus sempervirens)
Marfull (Viburnum tinus)

Aladern (Rhamnus alaternus) Lligabosc (Lonicera implexa)

Esparreguera (Asparagus acutifolius)



Monestir de Sant Hilarió (Balneari)

1. Ermita de Sant Elíes o del Borboll

2. Ermita de Sant Roc

Construïda el 1673, destaca la seva es-
tructura molt més gran que la resta on 
es podien hostatjar persones il·lustres. 
Comptava amb oratori, sagristia i vestíbul 
a la planta baixa i al primer pis, la cel·la, la 
cuina i altres habitacions. Davant l’ermita 
es troba la font coneguda per Sant Hilaró 
entre els monjos, o del Borboll per seu 
brollar característic.

Es desconeix la data de construcció.
Situada al barranc de Sant Roc, molt prop 
de la “Cassola del Diable”, on encara es 
poden veure les restes d’un forn de quitrà.
Era bastant gran, per hostatjar perso-
nalitats. Disposava de font pròpia, i bona 
situació estratègica, a mig camí del portell 
de Cosp i el portell de Cardó, dos de les 
principals entrades al “desert”.

El bosc mediterràni

Ginebre rojal o bord (Juniperus oxycedrus) Alzina (Quercus ilex)

Auró o blada (Acer opalus ssp. granatense)

Llentiscle o mata (Pistacia lentiscus)

Arboç (Arbutus unedo)

Arítjol (Smilax aspera)

Esbarzer o romeguera (Rubus ulmifolius)

Romer (Rosmarinus officinalis)

Rogeta o apegalosa (Rubia peregrina)

Galzeran (Ruscus aculeatus)

Heura (Hedera helix)

Matabou (Bupleurum fruticosum)



3. Ermita de Sant Bernat

4. Ermita de Sant Josep

5. Ermita de l’Àngel Custodi

La primera entrada a l’ermitori, pel 
camí de Tivenys, prop del coll de Mur-
teró. Sembla que va ser la primera en 
construir-se, però aviat es va esfondrar 
i va patir un incendi.
Conta la llegenda que els monjos del 
monestir van trobar l’ermità amb una 
jove i per purificar l’indret la van cre-
mar. També es coneix com l’Ermita 
Cremada.

Consagrada el maig de 1612.
Va ser edificada a càrrec del Sr. Josep 
Dalmau, el benefactor del convent 
de Sant Josep de Barcelona, que va 
fer donació de 600 ducats per a la 
seva construcció.
Situada al barranc de Sant Roc, en 
un lloc fresc i ombrívol, disposava de 
font. De planta rectangular amb teu-
lada de doble vessant i espadanya.

Es va inaugurar el 1612.
Feia la funció de porteria del desert, 
per als peregrins que entraven pel 
Camí dels Frares (Portell de Cosp). 
Portal cobert amb doble porta.
La seva ubicació dalt d’un turó perme-
tia gaudir d’una vista de tota la vall, el 
monestir i la majoria de les ermites.

12. Ermita de Sant Onofre

13. Ermita de Sant Joan

14. Ermita de Santa Agnès

Consagrada el 1616. Es troba “pen-
jada” en un punt estratègic de la 
vall, des d’on es dominen la resta 
d’ermites, per aixó també es coneix 
com “L’Agulla”. Era la preferida del 
fundador del monestir, fra Pau de 
Crist, on sovint es retirava a resar.
Actualment molt degradada, sols 
resten les parets. Comptava amb 
capella i cel·la.

Construïda el 1616, era la porteria del 
monestir, al camí de Tivenys, després 
de cremar-se l’ermita de Sant Bernat. 
Situada prop del Monestir al costat del 
camí que baixa del coll de Murteró.
Es troba molt malmesa i quasi bé “men-
jada” per la vegetació.

Consagrada el febrer de 1622.
Va ser finançada pel provincial fra 
Gabriel de la Santíssima Trinitat, que 
a més va fer donació d’un quadre per 
a la capella.
D’accés força complicat degut a 
l’abundant vegetació que ha des-
dibuixat el sender.



6. Ermita de Sant Simeó o de la Columna

7. Ermita de Santa Teresa

També coneguda com la de Sant Simeó Es-
tilita, data de 1612. És possiblement la més 
espectacular de la vall pel seu emplaçament 
al capdamunt d’una columna de roca.
De dues plantes amb terrasses naturals a 
tota la vall, va ser habitada per un anacore-
ta durant tres décades. Comptava amb hort 
i font.

Construïda el 1612, es troba molt prop 
del monestir. Sense font pròpia
De dimensions molt reduïdes, es tro-
ba sobre un turó, al costat del camí de 
l’ermitori. Té dues plantes amb escala in-
terior. El promotor de l’ermita va posar 
com a condició l’obligació de fer missa 
els dissabtes dedicada a la fundadora de 
l’ordre.

9. Ermita de Sant Jeroni

10. Ermita del Carme

11. Ermita de Santa Anna

Feta construir pel racioners de la cate-
dral de Tortosa, Jeroni Ferrer, amb un 
cost de 1570 ducats. La primera missa 
es celebrà al maig de 1613. Ja no està 
en peu però es pot apreciar l’estructura 
de planta rectangular, amb espadanya 
central. Situada també prop del mo-
nestir, a tocar del camí de Tivenys.

Data del 1613, i es va construïr a càr-
rec del monestir. Situada als peus del 
monestir, tenia un oratori des d’on 
s’accedia a un balcó format a la roca, 
del que es gaudia d’una meravellosa 
vista de l’aigua que baixava dels bar-
rancs que vorejaven el monestir, I que 
es precipitava al fons del cingle pel Salt 
del Frare.

Inaugurada el març de 1614, molt a 
prop del monestir. Es troba situada 
sobre uns bancals de conreu, prop 
de les restes de l’antida muralla del 
monestir. Es va adaptar posterior-
ment com a servei del balneari i casa 
de camp, la qual cosa va canviar la 
seva distribució original. Es conser-
va en bon estat.

8. Ermita de la Santísima Trinitat
Es desconeix la data d’inauguració. Fou bastida 
pel Cardenal Arquebisbe de Toledo. No tenía 
font però comptava amb pou i un Calvari.
De dues plantes i teulada a dues aigües amb es-
padanya.
Davant l’ermita hi havia les caballerisses on en-
cara es pot llegir el nom dels animals: “Canigó”, 
“Sardana”, Montseny” i “Empordà”.




