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Trau-li goig a la Natura
 
Mantén net l’entorn, utilitza els contenidors de fem si n’hi 
ha. Si no és així, recorda portar el fem fins el contenidor més 
pròxim.

L’acampada lliure no està permesa.

Es prega el màxim respecte a la flora i fauna.

No introduïsques espècies noves de la fauna i la flora.
Porta els animals domèstics controlats.

Recorda que el soroll també és contaminació.
Es demana per això un comportament discret i silenciós.

Atenció amb el foc. No fer foc o llençar cigarrets encesos, ni 
encara que consideres que estiguen apagats.

Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i 
autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies 
autoritzades.

ELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS són patrimoni 
de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per 
al goig de les generacions futures.

seguint estos consells



MENJAR
SUggERÈNCIES 

Bar El Cordobés
C/ Major, 46
Tel: 962 214 390 

Bar Deportivo
Pl. d’Espanya, 8
Tel: 962 214 123

 

Gastronomia
L’arròs és un ingredient fonamental en la gastronomia de Barxeta, siga en paella (amb man-
donguilles de carn i cigrons, a més dels ingredients habituals) o caldós, amb espinacs i ci-
grons. de postres, arnadí o torró de cacauet.

Arnadí

Arròs melós de conill

www.barxeta.es

Este xicotet afluent del riu Albaida, al qual s’entrega en les proximitats de Xàtiva, manté un cabal 
permanent i net que atrau com un imant la vida salvatge. A més, als valors naturals s’unixen 
nombroses construccions per aprofitar les seues aigües en el regadiu, com ara aqüeductes, 
séquies i assuts. La facilitat d’accés i el relleu suau convertixen este paratge en una excursió 
ideal per a totes les edats i estats físics.

BARXETA

 Riu de Barxeta  
El verd camí de l’aigua

AJUNTAMENT 
DE BARXETA



Tortuga de rierol

Campanetes de corretjolaa

Salzeda

Blauet



Flora i fauna
FLORA: La presència constant d’humitat en un 
clima càlid fa que la vegetació siga abundant i 
molt diversa segons la proximitat al riu. dins 
de l’aigua creixen canyissos i bogues, a més 
de plantes comestibles o medicinals com la 
menta d’aigua i els créixens. La vora mateix 
és el lloc de les canyes, que servixen de su-
port a la belles campanetes de la corretjola. 
Un pas més arrere prosperen les bosquines 
de salzes, sobretot en els illots, i també els 
tamarius, que es cobrixen completament de 
flors rosades al començament de la primave-
ra. Els llocs més apartats del riu, però amb el 
subsòl encara humit, són ocupats pels xops i 
els oms. 

FAUNA: En el riu Barxeta viuen tres peixos 
autòctons (anguila, barb i madrilla) a més 
d’algunes carpes introduïdes. El mamífer més 
abundant és la rata d’aigua, encara que solen 
acudir xicotets carnívors a beure i caçar, com 
ara la mostela, la geneta i el teixó. Entre els 
rèptils destaca la tortuga de rierol i diverses 
colobres inofensives. Són també abundants 
i variats els amfibis, com el tòtil, el gripau i el 
renoc corredor. Entre les nombroses aus del 
paratge destaquen pels seus colors espec-
taculars el blauet i l’abellerol, mentre que el 
rossinyol i la cadernera són els més canta-
dors. També és freqüent la presència d’aus 
aquàtiques procedents de les marjals pròxi-
mes, com l’agró o el collverd.  

Els habitants del riu

  

Com arribar / guia pràctica
La carretera CV-600, que connecta Xàtiva amb Simat de la Valldigna, recorre la major part del 
paratge, més o menys pròxima al riu segons trams. Presa des de Xàtiva, travessa els barrancs 
de Benavent, del Suc, de la Ferrera, de l’Ametler i de la Lloma d’Ordinyana abans d’arribar a 
Barxeta. Sobrepassat el nucli urbà, continua paral·lela al riu i creua els barrancs del Molinet i 
de la Lloma Rasa. Ja en terme de Simat, a uns 4,5 km des de Barxeta, ix a mà dreta el camí del 
Pla dels Corrals, que ens portarà en uns 2 km fins al mateix naixement.

EXTENSIÓ
80 ha

INFORMACIÓ
Ajuntament de Barxeta
Plaça alcalde Jose Lorente, 1
Tel: 962 214 001 
barxeta_san@gva.es
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Punt d’informació turística



El riu Barxeta

La Corsa

Sendes

Dificultat: Mitjana
Circular: Sí
Longitud: 11 km. Hi ha variants i desviacions que 
l’allarguen o l’acurten i que poden consultar-se en els 
panells informatius de l’inici.
Desnivell: 290 metres
Bicicletes: No
Senyalització: Sí
Eixida/arribada: Plaça d’Espanya

El paratge es situa a un costat i l’altre del riu, marcant-nos així un camí molt clar. També podem 
decidir-nos per la senda PR-CV 396 que, encara que no recorre el paratge pròpiament dit, permet 
conéixer de prop algun dels seus barrancs tributaris.

Itinerari recomanat
 PR-CV 396
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