
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Buixcarró (Barx) el dia 24 d’abril de 

2016.  

La serra del Buixcarró és una alineació muntanyenca a les comarques centrals del País Valencià, entre 

la Vall d'Albaida, la Safor i la Costera. S'ubica entre la serra Grossa que enllaça amb la del Buixcarró mitjançant 

la serra de Requena (per l'oest), i el massís del Mondúber (per l'est) de la que està separat pel poljé de Barx. Al 

nord trobem les serres de la Valldigna.  

Les principals altures són el cim Aldaia (755 m.), el Picaio (697 m.) o l'Alt de l'Hedra (672 m.). Els pobles 

que envolten la serra són: a la Vall d'Albaida, Pinet i Quatretonda; a la Costera, Barxeta i a la Safor Barx i la 

Marxuquera. 

Entre els paratges que anem a visitar cal destacar el Pla dels Avencs, de gran interès espeleològic; la 
nevera de Barx, l’encisador barranc de Manesa i el Pla de Suros, la surera més meridional del País Valencià.  

OBSERVACIONS: L’autobús farà dues parades a València: Mestalla i Pantera Rosa. Opcionalment, 

podem baixar la dificultat de l’excursió, reduint així la distància i el desnivell.  

Itinerari: Font de la Drova (Barx),Coll dels Cargols, Pla dels Suros (esmorzar), Avenc de l’Aldaia, Cim de 
l’Aldaia, Pla de Neveretes, Barranc de Manesa, Nevera de Barx, Barx.    
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 22 d’abril. 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, dinar, aigua i calçat adequat.   

 
        L'organització recomana tindre la llicència federativa de muntanya. 

 
             www.xafant-talons.org            

Dades del sender: 
 
Longitud: 13 quilòmetres. 
Duració: 4’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Mitjana 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 400 m.   

 

http://www.xafant-talons.org/

