HORTA NETA 2016: APROPANT EL MEDI AMBIENT A LA GENT JOVE
Un any més, la xarxa JOVES.net organitza una àmplia oferta d’activitats de
coneixement, millora i conservació del medi ambient a la comarca de l'Horta.
A partir del proper 5 de març i fins al 17 de juny, es desenvoluparan activitats,
pràcticament tots els caps de setmana, fins al mes de juny.
Senderisme, rutes en bicicleta i en barca, plantació de lliris, reconeixement del
patrimoni, neteja de l’Albufera, tallers d’agricultura ecològica… són algunes de
les propostes per als joves i adolescents dels nostres municipis des de aquesta
xarxa intermunicipal.
Una de les novetats d'enguany, a més a més de nous itineraris i rutes, és la
incorporació de joves voluntaris europeus, en algunes activitats, que faran el
guiatge en anglés per facilitar l'intercanvi lingüístic entre els joves participants.
En les activitats col·laboren entitats i institucions com ara: Caixa Popular, el
Col·lectiu Soterranya, l’associació Girasols, la Colla ecologista de Massarrojos
Acció Ecologista Agró 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, Catarroja, La Pobla de Farnals, Manises, Mislata, Moncada,
Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Rocafort, Sagunt i Port, Sedaví,
Silla, Torrent i Xirivella.
En concret, el calendari de les activitats és el següent:
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Neteja de l’Albufera. Dissabtes 5 de març.
Taller d’agricultura ecològica a Xirivella. Dissabte 9 d’abril.
Inspira't: recorregut mediambiental a Quart. Dissabte 16 d'abril
Caminant per la ruta de l’aigua . Torrent. Dissabte 30 d'abril
Passejada pel Carraixet i plantació de lliris a Moncada. Dissabte
23 d'abril
Senderisme per la ruta de l'aigua a Torrent. Dissabte 30 d'abril
Senderisme a la Vallesa, les trinxeres i la lloma de Betxí.
Paterna. Dissabte 14 de maig
Ruta en bici per les alqueries d'Alaquàs, Picanya i Xirivella.
Dissabte 21 de maig
Travessia per l’Albufera, en bicicleta i en barca Dissabte 4 de
juny.
Senderisme a la llum de la Lluna a Picassent Divendres, 17 de
juny.

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

