Joies i senders de la Muntanya de Llaurí
Pujada a la Creu del Cardenal
(recorregut curt)
Municipis: Llaurí i Alzira
Recorregut: 770 metres
Altitud Mínima: 299,8 msnm
Altitud Màxima: 537,5 msnm
Temps: 30 minuts
Dificultat: Mitja - Alta
Cartografia: ICV Cart. Dig. i MTN 1/50000 Dig.
Alzira
Desnivell Total: 237,6 msnm – 69,8 %

Itinerari / Recorregut: Font de Sant Sofí –
Creu del Cardenal
Aquest itinerari curt té d’eixida la Font de Sant Sofí
seguint per la pineda fins arribar al Pi de la roca, seguint
pels abancalaments fins arribar al desviament
degudament assenyalat amb una X, on en aquest punt es
trenca cap a la dreta (deixant el camí d’ascens d’elevada
dificultat al davant a l’esquerra i que cal evitar-lo).
Seguint per la senda s’ascendeix per una vessant amb
una dificultat alta fruit d’un enfortiment de la pendent i
del terra pedregós fins arribar als peus del Cavall,
connectant amb el PR-CV 335. Coronem als peus de
l’espoló del Cavall Bernat. Posteriorment es segueix pel
cim de la serra, per la PR-CV 334 (senda de la MurtaCreu del Cardenal), vorejant la dolina circular, el cim de
la creu i ascendint finalment a aquesta pel sector SW
d’aquest cim.
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Coordenades de l’itinerari
Eixida:

Arribada:

x=729705,730

x=729294,567

y=4334141,663

y=4334149,601

A destacar

Font de Sant Sofí,
Mallades del
barranc de Canet,
Font de la pedra,
Dolina circular al
cim de la serra, o la
Creu del
Cardenal...
1 - Punt d'Inici- Font de Sant Sofí
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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

La Serra de Corbera

Tall Topogràfic

metres









3 – El cim de la Creu

2 – Dolina al cim de la serra
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metres

Alçada

Desnivell

 Disposició nord-oest a sud-est i directrius tectòniques ibèriques.
 Complexos sistemes de falles, sinclinals i anticlinals,
cabalcaments que han conformat un paisatge agrest i de fortes
pendents.
 Context geològic i litològic calcari - dolomític del Juràssic i el
Cretàcic. A les zones mitjanes materials quaternaris.
 Àmbit amb hidrologia subterrània molt important, gracies a les
fractures i la carstificació del rocam.
 Altres elements destacables riscs, erosió, etc.

