
Sistema Ibèric – Massís del Moncayo 2.315 m 

  
Data: dies 3,4 i 5 de juliol de 2009 
  
Participants: Pili Inostroza i Toni Coll. 
  
Aprofitem el divendres per la tarda per recórrer els prop de 330 km. que 
separen Tarragona del Santuari de la Verge de la Penya Negra del Moncayo. 
Anem per la A-2 fins a Saragossa, per la A-68 fins la sortida núm. 19 (Gallur-
Borja), per la N-122 a Borja i a Vera del Moncayo i per la carretereta del Parc 
Natural de la Dehesa del Moncayo fins al Santuari-Alberg, situat a 1.620 m. 
d’altitud. Ens allotgem al alberg, on prèviament ja havíem efectuat la reserva. 
  
El dissabte dia 4, desprès d’esmorzar, emprenem l’ascensió pel sender molt 
ben indicat que surt vora la font de darrera del Santuari. Anem sense preses, 
gaudint en cada moment de frondosos boscos de pi rojalet. Desprès d’una mitja 
hora de sostinguda pujada arribem al pla del circ de “San Miguel”, situat a 
1.850 m. Aquest indret també es conegut com el circ del “Cucharon” o “Pozo de 
San Miguel”. 
  

  

  
Veiem en front nostre cap a l’O. el pic de “San Miguel”, que es la cota màxima 
del Moncayo i a mà esquerra cap el S. el “cerro de San Juan”, el sender surt 
del bosc i s’enfila fent ziga-zagues per l’ample contrafort d’aquest segon cim. 
Arribem al esquenall del massís passant pel “collado de las Piedras”. 
  
La carena es ampla i arrodonida, recoberta d’herbei amb gran varietat de flors 
estiuenques, clavellines, gencianes, cards, etc. Anem recorrent els elevats 
prats verds metre ràfegues de vent gelat ens obliguen abrigar-nos. 
  
A quarts de dotze del migdia prop de la Mare de Déu del Pilar arribem a la cota 
màxima del Moncayo, que domina, cap a Castella els camps d’Ágreda, cap a 
l’Aragó, els plans de la Depressió de l’Ebre i cap al Nord, en dies molt clars, el 
Pirineu Central. Els 360º d’esguard els gaudim a llambregades, només quant el 
vent empeny les nuvolades i obre traus en el finíssim llençol blanc. 
  



 

 

  
Cap al migdia retornem al Santuari i per la tarda visitem el Reial Monestir 
Cistercenc de Santa Maria de Veruela, fundat l’any 1145 i el primer de l’Ordre 
del Cister dins d’Aragó, posteriorment l’any 1153 va ser fundat Rueda i per 
últim l’any 1194 el Monestir de Piedra, filial del de Poblet. 
  
El diumenge dia 5 ens desplacem en un altre indret situat prop del poble de 
Nuévalos, també enclavat entre les abruptes serres del Sistema Ibèric, on 
complementem l’excursió amb una interessant visita al Monestir de Piedra i al 
Parc Natural del riu Piedra curull de vegetació entre espectaculars cascades. 
Un racó de la Natura inoblidable.  
  

 
 


