
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió a l’Alt del Pipa (La Vall d’Uixó) el dia 20 de 
desembre de 2015.  

El terme municipal de la Vall d’Uixó representa un espai de transició entre la Serra d’Espadà i les planures 

litorals de la Plana. És per això que presenta uns forts desnivells, amb formacions muntanyoses al nord i oest 

del terme de gran valor ambiental, on precisament destaca el Pipa (589 m.), de gran significació per a la ciutat. 

Des del cim tenim una vista privilegiada: cap a l’est la mar i el nucli urbà de la Vall d’Uixó, a l’oest Alfondeguilla i 

la Serra Espadà, al sud la Serra Calderona i al nord la Serra de les Santes. 

Als peus del Pipa es troben les Coves de Sant Josep, per on transcorre el riu subterrani navegable més 

llarg d’Europa, amb 2750 metres de longitud, que podrem visitar en finalitzar l’excursió.  

OBSERVACIONS: En acabar la ruta farem el dinar del Club a un restaurant, per tant no heu de portar 

dinar. Cal recordar que el mateix dia són les Eleccions Generals. Nosaltres estarem de tornada a Vinalesa al 

voltant de les 17:00 i les meses electorals les tanquen a les 20:00, d'aquesta manera tindrem temps suficient per 

a poder exercir lliurement el dret a vot.  

Itinerari: Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó), Ermita de Sant Antoni, Font de Garrut, Coll de Garrut, Alt 
de Pipa, Barranc de Sant Josep (Riu Belcaire), Coves de Sant Josep. 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 18 de desembre. 
Per a poder anar a l’excursió es farà un donatiu de 16 € per als federats i de 18 € per als no federats. La reserva 
cal fer-la al telèfon:  690 027 459 (Maite). Cal dur l'esmorzar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
     www.xafant-talons.org 

 

            

Dades del sender: 
 
Longitud: 9 quilòmetres. 
Duració: 3 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 450m. / negatiu 450 m. 
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