El dia 21 de maig vam anar a Margalef al Parc Natural del Montsant per anar a veure la
Cova del Ximet i l'Ermita de Sant Salvador.
Com arribar: - Aneu fins a la localitat de Margalef. Per arribar-hi agafeu la carretera T713 fins el quilòmetre 8'5. Continueu per la carretera que travessa el poble fins que
veureu un pont a la dreta. Travesseu el pont que creua el riu Montsant i tot seguit
trobareu la Fonda Margalef a l'esquerre on hi ha diversos llocs per estacionar el cotxe.
Ruta: - Davant de la fonda hi ha el camí de Sant Salvador (pista asfaltada). Veureu un
plafó informatiu del Parc Natural. Aneu cap a l'esquerre per continuar pel camí de Sant
Salvador. Més endavant trobareu un encreuament de camins, continueu cap a la dreta
per la pista seguint el camí de Sant Salvador.

El camí es va enfilant fins que al cap d'uns dos quilòmetres trobareu un altre
encreuament de camins amb un pal indicador de rutes. Aneu cap a l'esquerre per visitar
la cova del Ximet. Passareu per davant d'un pàrquing habilitat i tot seguit una zona de
pícnic. Continueu pel costat de la barana de fusta que us portarà a l'entrada de la cova.
A l'interior hi ha una passarel·la de fusta. La cova recull les aigües del torrent de Sant
Salvador.

Torneu a l'encreuament de camins de la cova i continueu pujant pel camí de Sant
Salvador en direcció a l'Ermita. A partir d'aquí el camí té més pendent. L'últim tram de
pista serpenteja i la pendent encara és més pronunciada. Al final de la pendent estareu
davant de l'ermita de Sant Salvador on també hi ha taules de pedra amb barbacoes i la
font de Sant Salvador.

La tornada la podeu fer per la pista per on heu vingut o pel sender que surt del costat
de l'ermita que està indicat amb un pal de rutes cap a Margalef. Nosaltres vam fer la
part de sender de l'ermita fins a la Cova del Ximet.

Continueu el sender que està marcat amb pintures de color groc. El sender és estret i
força pedregós. En algun tram aneu pendent dels més petits ja que està descobert.
Passareu pel costat d'una balma on veureu que baixa un sender més estret cap a
l'esquerre. A l'inici del sender hi ha una fita.

El sender va baixant fins que trobareu un encreuament on hi ha un pal de fusta.
Continueu cap a l'esquerre cap a la Cova del Ximet. Un cop a la cova aneu cap al camí de
Sant Antoni, desfeu el camí d'anada fins a la fonda de Margalef on teniu el cotxe
estacionat.

