
Lo Tormo 523 m. (Ribera d’Ebre) 
 
Cim: Lo Tormo. 
Data: dimarts 09 d’octubre de 2018. 
Participants (4): Joan Gassol, Josep Mariné, Pepe Vázquez i Pere López. 
Inici: Al final del carrer de l’Era, al poble de La Torre de l‘Espanyol. 
Final: Al final del carrer de l’Era, al poble de La Torre de l‘Espanyol. 
Circular: Si. 
Temps real: 02.25 hores. 
Temps total: 03:30 hores. 
Desnivell: 375 metres. 
Desnivell acumulat: 413 metres. 
Distància: 7,6 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts nou d’octubre de 2018 ens trobem al poble de La Torre de 
l’Espanyol, l’hem travessat i deixem el cotxe a l’altre costat del poble, la final del 
carrer de l’Era. 
 
Quan són les 08:55 hores comencem a caminar deixant el poble a l’esquena i 
per una pista de terra, tenim el nostre objectiu davant nostre i una mica a la 
dreta. 
 

 
        Sortim per la pista de la dreta.       Dipòsit de gas a l’esquerra. 
 
Als set minuts de la sortida passem al costat d’un dipòsit de gas, i als dos 
minuts deixem la pista per la que anem i agafem un altra que surt a la dreta. 
 
Quan són les 09:11 hores trobem un camí que puja a la dreta, l’agafem i 
deixem la pista. 
 
A les 09:31 hores trobem un pal indicador que ens diu que el camí que surt cap 
a la dreta és el camí de Garcia, si el seguíssim faríem cap a la Mina, un lloc pel 
que passarem de baixada. 
 
Sis minuts més endavant surt un camí a la dreta que puja i està marcat amb 
una fita, però el descartem i seguim pel que anem. 
 
 



 
          Agafant un camí a la dreta.  Camí de Garcia a la dreta. 
 
A les 09:45 hores passem pel costat d’un enjub, es tracta de l’Enjub del Pla de 
la Mola. 
 
Un enjub és una típica construcció de pedra en sec que serveix per recollir 
l’aigua de pluja per la llisera. Era l’aigua que utilitzaven els pagesos quan es 
trobaven lluny de casa durant una temporada llarga. 
 

Aquest enjub concretament està ple d’aigua. 
 
Al terme de la Torre n’hi ha diversos i aquest és un dels més admirats. (Escrit al 
panell del pal indicador que es troba davant de l’enjub del Pla de la Mola). 
 

 
             Pal indicador a l’Enjub del                         Enjub del Pla de la Mola. 
             Pla de la Mola. 
 
Gaudim una estona contemplant aquest enjub i continuem caminant fins que sobre 
un quart d’onze arribem dalt de la carena, ens trobem al Mirador del Pla de la 
Mola. 
 
Al arribar a aquest mirador podem gaudir de la vista de l’altre costat d’aquesta 
serra, la Serra del Tormo, que en el seu punt més alt, el nostre objectiu, conflueix 
amb la Serra dels Moners. 
 
Podem contemplar un pla amb una vasta munió de turons fins que al final de tot 
destaca la Mola de Colldejou i la Serra de Llaberia. 
 
 



 
         Mirador del Pla de la Mola.        Vista des del Mirador del Pla de la Mola. 
 
En aquest punt girem a la dreta i anem pujant el primer dels tres cims que es 
poden contemplar de lluny, el Piló, pel qual passem quan són dos quarts d’onze del 
matí. 
 

 
                         Pujant a Lo Piló.                      Passant pel damunt de Lo Piló. 
 
Continuem i baixem en direcció al cim del mig, Lo Tormo, però per arribar-hi fins 
ell primer hem de passar per una estreta cresta, no és difícil, però s’ha d’anar amb 
compte, sobre tot si la pedra està mullada o fa vent. 
 

 
                     Baixant de Lo Piló.                    Crestall entre Lo Piló i Lo Tormo. 
 
Superada la cresta per pujar fins el cim li donem el tomb per la nostra esquerra i 
pugem pel darrera. 
 
Quan són tres quarts d’onze som dalt del nostre objectiu, Lo Tormo de 523 metres. 



 

 
Lo Tormo 523 metres. 

 
Fem les fotos de rigor a l’estret cim i aprofitem per menjar una mica als peus del 
piló de ciment, punt geodèsic, aprofitant que fa un dia meravellós, fa sol, no fa vent 
i la temperatura és molt agradable. 
 

 
                     Cim de la senyera.                           Al final del crestall Lo Piló. 
 
A les 11:28 hores sortim de Lo Tormo en direcció al tercer cim que està coronat 
per una senyera, al qual hi arribem en cinc minuts. 
 

 
   Cim de la senyera i Lo Tormo al fons.  Inici del camí que baixa fins a la Mina. 



Una vegada contemplada la vista reculem uns quants metres i davallem a 
l’esquerra per un camí que baixa fort, però que en uns deu minuts ens deix a un pla 
on han fet una zona pícnic, es tracta de La Mina, una antiga mina que abastia 
d’aigua els horts de la zona per decantació. 
 

 
 Baixant pel camí amb forta pendent.     Pal indicador a la zona de la Mina. 
 
Actualment els vilatans de la Torre de l’Espanyol s’apleguen en aquest punt per fer 
una trobada, l’onze de setembre, i pujar a Lo Tormo des d’on poden contemplar 
tota la comarca de la Ribera d’Ebre i les veïnes. 
 

 
                      La Mina d’aigua.                              Zona de pícnic de la Mina. 
 

 
Bonica vista de la Torre de                              Visa de Lo Tormo al centre. 
 l’Espanyol abans d’arribar. 
 
A l’altre costat del pla del pícnic surt una pista asfaltada, la seguim quan són les 
dotze en punt,  i ja no la deixem fins arribar al poble de la Torre de l’Espanyol, on al 



arribar trobem un carrer que hi puja, no l’agafem , però el segon sí que l’agafem 
amunt i al final d’aquest carrer trobem el cotxe, donant per acabada l’excursió a les 
12:25 hores. 
 
 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color vermell. 


