
                                                

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Barranc de l’Encantada (Planes) el dia 

22 de maig de 2016.  

El Barranc de l’Encantada deu el seu nom a una llegenda posterior a la Reconquesta que l’erudit botànic 

Antonio Cavanilles recull a l’obra “Observaciones”: “barranco que la credulidad llamó de la Encantada por la 

piedra circular de unos cinco pies de diámetro, que en forma de ventana cerrada se ve en la garganta del 

barranco a 20 pies sobre el nivel ordinario de las aguas. En esta fingió el vulgo la boca de cierta mina donde los 

Moros escondieron sus tesoros y dexáron encantada una doncella, que cada cien años sale para volver á entrar 

en el mismo día.”  

Naix a les proximitats de Beniaia, a la Vall d’Alcalà, discorre pel terme de Planes, creuant una sèrie de 

canons excavats a les formacions calcàries de la Serra de Cantacuc i desfilant cap a Beniarrés enclavat entre 
les serres de l’Albureca i del Cantalar, cercant el riu Serpis al que tributa les aigües. En total l’Encantada recorre 

més de 8 quilòmetres d’un barranc agrest, formant un conjunt de gran bellesa paisatgística. 

OBSERVACIONS: L’autobús farà parada a Mestalla i a la Pantera Rosa. 

Itinerari: Planes, Safareig, Ermita del Sant Crist, Gorg del Salt, Molí de l’Encantada, Planes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
L’eixida es farà a les 8 hores des del carrer dels Jocs de Vinalesa. La reserva serà fins el 20 de maig. 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: 11 quilòmetres. 
Duració: 3’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 400 m.   

 

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

