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Horta Neta 2019: una proposta per apropar el medi ambient a joves i a
públic familiar de la comarca de l’Horta
Nou propostes d’activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient a la
comarca de l’Horta.
Des de l'any 2002, arran de l'accident del Prestige a les costes galegues, la xarxa
JOVES.net realitza anualment activitats de voluntariat ambiental a diversos indrets de la
comarca de l'Horta a través del programa Horta Neta. Des del 24 de febrer al 14 de juny
d’enguany hi haurà activitats quasi tots els caps de setmana. S'ofereixen més de 350
places de senderisme, rutes en bicicleta i en barca, descoberta del patrimoni, neteja de
l’Albufera, taller d’agricultura ecològica, ruta nocturna, coneixement d’institucions tan
antigues com el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia... són algunes de les
propostes per als i les joves, adolescents i públic familiar dels nostres municipis des
d'aquesta xarxa intermunicipal, per sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient.
Horta Neta està patrocinada per Caixa Popular i hi col·laboren institucions com el
Col·lectiu Soterranya, l’associació l’Animeta, la fundació Limne, el propi Tribunal del
Comuner d’Aldaia a més de la Diputació de València i el Parc Natural de l’Albufera. La
xarxa JOVES.net està formada pels Ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes,
Barri del Crist, Catarroja, Godella, La Pobla de Farnals, Manises, Mislata, Moncada,
Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Rocafort, Sagunt,
Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.
Per a l'any 2019 el calendari d'activitats, serà el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descobrint l’horta històrica i els horts municipals d’Alaquàs. Diumenge 24 de febrer
Neteja de l'albufera a Silla. Dissabte 2 de març.
Caminant pel Barranc de l’Horteta en Torrent. Dissabte 30 de març
Ruta en bici per les alqueries d’Alaquàs, Picanya i Xirivella. Dissabte 13 d’abril
Activitat ambiental al Tancat de la Pipa en Catarroja. Dissabte 27 d’abril
Agricultura ecològica amb l’Associació Animeta. Quart de Poblet dissabte 4 de maig
Passeig guiat per l’Horta d’Aldaia (acompanyat pel tribunal del Comuner del Rollet
de Gràcia). Dissabte 11 de maig.
Plantació al Túria amb la Fundació Limne. Dissabte 18 de maig
Senderisme a la llum de la lluna a Picassent. Divendres 14 de juny.

A la web www.joves.net/hortaneta es pot ampliar la informació de cadascuna d’elles, així
com accedir a les cròniques i fotografies de les activitats que es vagen realitzant.

