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Descobrim
el pais

la serra del
buixcarro ii
EL XIM
QUATRETONDA
FITXA TÈCNICA
DATA EXCURSIÓ
11 de gener de 2015
TRANSPORT
Autobús
HORA D’EIXIDA
8 h . Mercat de l’Eliana
DIFICULTAT **
Sendes, camins i barrancs
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DESNIVELL
de pujada 603 m i de baixada 561 m.
DURACIÓ
5 hores aproximadament
TERRENY I VEGETACIÓ
Serres calcaries, carrasques i pinedes.
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COL·LABORADOR
Jordi Alvir
DISSENY I PUBLICACIÓ
Club Muntanya l’Eliana
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Medi. Severitat del medi natural.

2

CARTOGRAFIA
Castelló de la Ribera 770-III, Xàtiva 795-I,
Real de Gandia 795-II

Desnivell de pujada.

603 m

Itinerari. Orientació a l’itinerari
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Desnivell de baixada.

561 m

Desplaçament. Dificultat al desplaçament.
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EQUIP NECESSARI
Motxilla, capell, cantimplora, botes de
muntanya, roba adequada, queviures,
protector solar.

Distància horizontal.

16,5 km

Esforç. Quantitat d’esforç.
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Tipus de recorregut

travessia

Pendent de neu posible

-

Escalada

-

Pendent de neu molt probable

-

Ràpel

-

SERRA DEL BUIXCARRÓ II
EL XIM.
PLA DE CORRALS - QUATRETONDA
En març de l’any passat caminaren per aquestes contrades, però un dia força plujós, feu desistir de la ruta a la meitat del grup, l’altra meitat caminà sota la pluja enfangant-se fins les
orelles. La ruta de hui és un itinerari diferent
que permet descobrir nous racons de la serra,
esperem que l’oratge siga propici.
La Serra del Buixcarró o de Quatretonda és una baula de la serra Grossa. Aquesta
és caracteritza per les formes arrodonides dels
materials calcaris amb cingleres característiques en el vessant nord que remarquen els
primers testimonis de les serralades bètiques
en el centre del país. La serra Grossa és una
llarga alineació muntanyosa de materials prebètics amb direcció SE-NW on l’erosió remuntant de rius i barrancs ha llaurat estretes gorges originat un fragós paisatge. La ruta discorre per un d’aquest barrancs, la Rambla de
Quatretonda sota els cingles del Buixcarró.
La ruta naix en el Pla de Corrals, llogaret del terme de Simat de la Valldigna que amb
un casat dispers està en la capçalera de la
Rambla de Barxeta. Des del Pla de corrals re-
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muntarem al camí de Quatretonda que seguirem fins el pla de la Mora. En la cruïlla de camins agafarem la branca de la dreta W que
puja sua i davant del curiós cingle del castell
de Quirilla segueix baixant pel barranc del Pedruscall. En una nova cruïlla agafem a l’esquerra la senda de l’Escaló que munta per un barranquet i connecta amb el camí de Barxeta a
Pinet. Seguim aquest camí uns metres a l’esquerra, E, i en una nova cruïlla agafem a la
dreta, SW, la senda que puja a la Mola i al
Xim. El cim és una bona talaia per a sotjar la
vall d’Albaida, el poble de Beniganim i l’embassament de Bellús. Seguim la carena SW
per a baixar pel vessant del migdia i enllaçar
amb el camí de Quatretonda i del Portixol.
En la cruïlla hi tenim la possibilitat de seguir la
senda que en direcció E porta a la zona d’esplai del Pla dels Engolidors. Seguim recte en
direcció sud que remunta suau al Molló. La
senda rocallosa baixa al barranc del Pouet, el
travessa i de seguida apleguem a la cruïlla del
Corrals. Des de la partida dels Corrals, entre
camps i xalets, agafem un camí asfaltat que
ens porta al poble de Quatretonda punt i final
de la ruta.

INFORMACIÓ I RESERVA:
T. 660 06 17 81
cmleliana@gmail.com
www.leliana.es/clubmuntanya

Alcalde Enrique Daríes 14
46183 L’Eliana
CIF G96249586

