
Joies i senders de la Muntanya de Llaurí 

Pujada a la Cova i font de l’anell 
 (del Pla del barranc de la Penya-Llaurí)  

Municipis: Llaurí  

Recorregut: 1032  metres 

Altitud Mínima: 142 msnm 

Altitud Màxima: 393 msnm 

Temps: 40 minuts 

Dificultat: Mitjana-Alt 

Cartografia: ICV Cart. Dig. i MTN 1/50000 Dig. 

Alzira 

Desnivell Total: 251,5  msnm – 24 % 

Coordenades de l’itinerari 

Eixida:  

x=730498,526 

y=4333888,198 

Arribada: 

x=729716,657 

y=4333722,336 
 

 
Ruta aproximativa, fins a reconeixement en viu del  sender 

Itinerari / Recorregut: Pla del barranc de la 

Penya – Cova i font de l’Anell  

Iniciem l'ascensió a la vora de l'últim camp i 

seguim el sender indicat pujant per la costera 

de la vessant en un traçat serpejant creuant tres 

barrancs, l'últim d'ells el principal, barranc de 

la Penya. Es un poc abans del pas per aquest 

quan observem clarament la Penya que dona 

nom a la hidrologia d'aquest punt. Uns 200 

metres més endavant ja trobem la cova de 

l'anell. Es una ascensió de dificultat mitjana, a 

més a més la pujada i baixada de la cova 

requereix d’ajuda, per tant, es recomana l’ús 

d’una corda.  

 
1 - Punt d'Inici- Pla de la Penya 

 
2 – Cova de l’Anell 

A destacar 
 

 
3 – Font de l’Anell 

Paisatge Agrari, 

Orelles d’Ase, flora 

de ribera, plana de la 

Ribera Baixa, la roca 

de la Penya, 

exemplars 

d’arborcers 

(madroño), la Cova 

de l’Anell i la font 

de l’Anell 

Recomanacions 
 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   

Paratge Natural Municipal “Muntanya de Llaurí” 

 El Decret 5/2011, de 28 de gener, del Consell valencià 

va aprovar la protecció d’aquest àmbit natural, amb 

l’antecedent de l’estudi de declaració de microreserva 

“Galerar de Llaurí”, activat, des de setembre de 2011. 

 Conta amb una superfície de 223,831 hectàrees, 

limitat per la zona urbanitzada i la zona agrícola. 

 El biòtop es ric, roure valencià, freixe de flor, 

llentiscle, la pebrella, etc o fauna com la fagina, 

l’àguila, el falcó o el còlit negre, entre d’altres. 
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