
 

PNM Sierra de las Águilas y San Pascual (Monforte del Cid) - “Natura espiritual” 

COM ARRIBAR 

Per a accedir al paratge des del nucli urbà 
haurem d'agafar l'autovia d'Alacant A-31 
direcció Alacant, fins a trobar les 
indicacions per a prendre la carretera 
CV-831 direcció Orito-Santuari. Des 
d'aquesta carretera ens desviem cap a la 
dreta seguint les indicacions de pujada a 
la Cueva, Càmping. 

 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

El Paratge Natural Municipal “Sierra de las Águilas y San Pascual” es troba en el terme municipal de Monforte. 
Està envoltat per una extensa superfície agrícola. El paratge s'alça entre els camps de cultiu, amb pendents 
superiors a 30º, aconseguint altures superiors als 500 m., la qual cosa permet contemplar unes excel·lents vistes 
dels voltants.  

Els ecosistemes predominants són els conformats pel matoll baix i les pseudoestepes, que cobreixen els vessants 
i zones més altes de les serres, amb algun arbre dispers, deixant entreveure en moltes zones la roca primigènia. 
Les masses d’arbres queden relegades als barrancs més estrets i profunds i als vessants orientats al nord, que 
posseeixen una major humitat. 

La vegetació existent en aquest espai natural està condicionada pel clima semiàrid de la zona. Les zones més 
planes estan ocupades per camps de cultiu de secà, sobretot de raïm de taula, a més d'ametlers i oliveres. 

El paratge alberga una notable varietat d'espècies de fauna. En els farallons rocosos trobem l'àguila reial, l'àguila 
de panxa blanca i el brúfol, que conviuen amb altres espècies rupícoles com la gralla de bec roig, la merla blava o 
el còlit negre. 

Dins dels límits del paratge es troba el Bé immoble Etnològic “Cueva de San Pascual”, el búnquer denominat La 
Sena que limita amb el paratge en el seu extrem sud. L’arqueologia militar lligada a la Guerra Civil Espanyola 
també està molt present. A més, dins dels seus límits trobem el Santuari de San Pascual de Orito, lloc de culte per 
a milers de persones de les comarques i províncies pròximes. 

Este paratge ens convida a: 

- Recórrer les diferents sendes del paratge. 
- Disfrutar de les impressionants vistes a la costa alacantina. 
- Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces. 
- Aprofitar per a visitar el Santuari de San Pascual de Orito. 

  


