Joies i Senders de la Muntanya de Llaurí
Pujada a la Cova de la Galera
(des del Pla de Camorra-Llaurí)
Municipis: Llaurí i Favara
Recorregut: 2689 metres
Altitud Mínima: 61 msnm
Altitud Màxima: 424 msnm
Temps: 45 minuts
Dificultat: Baix-Mitjà
Cartografia: ICV Cart. Dig. i MTN 1/50000 Dig.
Alzira
Desnivell Total: 362 msnm –15 %

Itinerari / Recorregut: Pla de Camorra –
Cova de la Galera
Aquest itinerari s’inicia junt als contenidors de
fem i seguint la carretera fins al barranc de
Corbella al Pla de Camorra i als peus del cim del
Portell d’Orelles d’Ase. Seguim el sender
senyalitzat bordejant el barranc de Corbella fins
arribar al cim de la serra just el límit municipal
amb Favara. Seguint el sender observarem la
pineda del barranc de Borja i més endavant ja
trobem alguns exemplars de Freixer de Flor a les
fresques ombries de la pujada. Al final de la
pujada trobem la entrada de la Cova de la
Galera.
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Coordenades de l’itinerari
Eixida:

Arribada:

x=731411,636

x=731820,032

y=4334624,648

y=4332698,318

3

A destacar

Paisatge Agrari,
Portell d’Orelles
d’Ase, Freixers
(Fraxinus ornus),
Pineda del barranc
de Borja, Vistes del
golf de València, la
Cova de la Galera

Feu les rutes amb companyia.
Aviseu algú de la ruta que aneu a fer.
Respecteu el medi ambient.
No embruteu el bosc.
Seguiu les rutes senyalitzades.
Disfruteu de l’entorn i no feu foc.
Davant qualsevol incidència mantindre la
serenitat i cridar al

112

Tall Topogràfic

400

80

350

60

300
40

250
200

20

150

0

100
-20

50
0

-40

©Editat per Meteosansofi.com, actualitzat el 30/08/2011. Fotografies: César A.C., Kala (Vicent P.R.) Correcció: Vicent P.R. Més informació en http://www.meteosansofi.com i http://www.llauri.es

metres

Alçada

%

Recomanacions

0
63,8
128,4
189,4
253,1
316,3
379,9
444,5
507,9
569,5
631
689,1
750,6
813,3
876
939,8
1000,1
1062
1123,8
1184,6
1248
1305,9
1367,2









3 - Dins la cova de la Galera

2 - Limit municipal Llaurí/Favara

msnm

1 - Punt d'Inici

Desnivell

La Cova de la Galera

 Cova natural amb un procés de carstificació actiu, que genera un
conjunt d’estalagmites i estalactites de singular bellesa. Tot i la
degradació produïda per l’acció d’alguns excursionistes.
 Antigament utilitzada pels ramaders de la zona com a lloc
destinat a la estabulació del ramat.
 Al seu interior es manté un ambient molt humit, amb un ric sol
negre i on una tènue penombra es trencada per la llum que a
primeres hores del matí afavoreix la posició solar. Habiten rates
penades.

