Moncayo

1 i 2 nov. 2008

Característiques:
Ascensió i travessia del Moncayo des de la vesant nort a la sud. Iniciem
l'ascensió al pàrquing del bus (per sota del santuari), passem pel cim i
finalitzem a la població de la Cueva de Ágreda.
Distància: 17 km.
Desnivell: 1.225 m. positius, 1.115 m negatius.
Temps:
(grup nombrós i heterogeni sense parades)
Pàrquing Bus 1.200m.– Santuari 1.620m.
1h
Santuari 1.620m -.Cim 2.315m.
2h
Cim – Cueva de Ágreda 1.300m.
2h
Total:
6h
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Duresa: Alta, requereix hàbit de muntanya, suportar l'altitud i el fred.
Desnivells importants.
Dificultat: Mitjana, un 85 % per senda de muntanya amb trams ocasionals
de sol irregular de dificultat. .
Recomanacions:
o És tracta d'una activitat de mitja-alta muntanya: indispensable
una bona condició física i mental (El recorregut no és circular!!)
o És una muntanya molt freda i el temps varia de manera
extramadeament sobtada pel que és indispensable dur a la motxil·la
roba d'abric, guants, gorro d'hivern, tallavent, forro, …. Fa fred en altura,
també si l'oratge és inestable o emboirat (frequent en esta data).
o És probable que trepitgem algo de neu, pel que és convenient portar
polaines.
o En un 85 % el recorregut és per senda, i en un 15 % per terreny
irregular, en alguns trams tindrem fort desnivell i sol irregular, pel
que és recomanable calçat de muntanya amb sola adherent i bastons.
o Portar almenys 2,5 litres d'aigua a partir de la font que hi ha al santuari.
o Portar llum (canvi d'hora).
o Acceptar en tot moment que estem en un grup nombrós i
acceptar per tant els limitacions i advantages que això suposa per
tothom.
o DNI, targeta federativa i mòbil (emergències).
o Ganes de gaudir dels amics i de la muntanya.
Eixida:
Preu

6:00 als Lluisos. (Tornada a Vila-real 18:00).
75 €

Llocs d'interés:

Inclou Hotel en M.P. i transport
Vore l'article de la revista.

Distància des de Vila-real: 380 km. (285 km per autopista), 4'5 hores.
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