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Pobles y ciutats - València

Moixent està situat a 80 km de València, a 23 km de Xàtiva i és el penúltim poble de la
província de València en direcció a Albacete. Compta amb 4.656 habitants, amb una altura
sobre el nivell del mar de 337 m. El municipi pertany a la comarca de la Costera, en la
província de València i té una extensió de 150 km2. Recorre el seu vast terme municipal el riu
Cànyoles, discorrent entre valls i muntanyes on la vegetació és abundant i generosa i conviu
l'agricultura de secà i la de regadiu. Les pinedes ocupen grans extensions de muntanya i
entre les espècies vegetals que poden trobar-se destaquen també els àlbers, xops i alzines, a
més d'una gran varietat de plantes aromàtiques, entre les que creixen el romer, l'espígol o la
sàlvia entre altres. Nombroses cultures han poblat Moixent al llarg de la seua història haventse trobat restes arqueològiques que així ho testifiquen i que assenyalen assentaments des

del Paleolític i l'Edat del Bronze. Però les restes arqueològiques més rellevants són les que
configuren el poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses (segle IV) on es va trobar el
mundialment conegut Guerrer de Moixent, una estatueta de gran valor artístic. On cada any
s'estan realitzant excavacions per continuar consolidant el jaciment. Les primeres dades de
l'existència d'un nucli de població a Moixent es remunten a l'època musulmana, coneixent-se
també que la localitat va ser repoblada en 1303 per D. Gonzalo García, conseller del rei
Jaume I.
Direcció:
Ayuntamiento de Moixent
Plaza Mayor, 1
46640
Moixent
Telèfons:
+34 96 229 5010
Fax: +34 96 226 0037
ayto.moixent@cv.gva.es [1]
www.moixent.es [2]
Area: La Costera
Zona turística: València
Altitud: 284
Com arribar:
Es troba ben comunicat, ja que travessa el terme municipal de Moixent la carretera
nacional 430 i compta a més amb línia de ferrocarril des de València ciutat.
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