Comencen les activitats d’HORTA NETA 2021

La XARXA JOVES.NET ofereix més de 250
places en activitats mediambientals per a joves
Un any més, la XARXA JOVES.NET organitza un ampli programa d’activitats de coneixement, millora i
conservació del medi ambient.
A partir del 24 d’abril es desenvoluparan 9 activitats, pràcticament tots els caps de setmana, fins al mes
de juny (*1 també en setembre). En total són més de 250 places distribuïdes entre totes les activitats.
Senderisme, ruta en bicicleta, neteja a l’Albufera, taller d’agricultura, passeig per l’horta històrica
d’Aldaia, són algunes de les propostes que es plantegen als joves i adolescents dels nostres municipis.
Per a Sergio Gómez, president del Consorci de la XARXA JOVES.NET i regidor de l’Ajuntament
d’Aldaia: “Enguany la campanya HORTA NETA ofereix propostes per a joves, adolescents i públic
familiar dels nostres municipis, amb totes les mesures i adaptacions que comporta la situació de
pandèmia. Continuem sensibilitzant sobre la protecció del nostre territori més proper: l’Horta.”
En la campanya del 2021 destaquen entre altres activitats: la visita guiada per institucions tan antigues
com el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia, la descoberta del patrimoni d’un barranc
emblemàtic com el del Carraixet i la “inspecció ambiental” del riu Túria.
En concret aquest és el calendari d’activitats:
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Passeig per l’horta històrica d’Aldaia.Dissabte 24 d’abril.
Senderisme pel Vedat de Torrent. Dissabte 8 de maig.
Plantació d’aromàtiques i creació d’hotels d’insectes. Quart de Poblet. Diumenge 9 de maig.
Inspecció del riu Túria a Quart de Poblet. Dissabte 15 de maig.
Passejada pel Barranc del Carraixet. Dissabte 22 de maig.
Ruta amb bici per les alqueries i les hortes d’Alaquàs, Picanya i Xirivella. Dissabte 5 de juny.
Ruta senderisme a la llum de la lluna. Picassent. Divendres 25 de juny.
Ruta botànica pel parc natural de l’Albufera i zones humides. Dissabte 26 de juny.
Neteja de l’Albufera. Dissabte 25 de setembre.

Horta Neta és una campanya organitzada des del Consorci XARXA JOVES.NET i compta amb el
patrocini de Caixa Popular. A més a més hi col·laboren institucions com el Col·lectiu Soterranya de
Torrent, l’associació l’Animeta de Quart de Poblet, l’Associació GiraSols de Xirivella, la fundació Limne,
el propi Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia, el Parc Natural de l’Albufera i el col.lectiu
Bobila.
La XARXA JOVES.NET està formada pels Ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del
Crist, Benetusser, Catarroja, Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya,
Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.
Més informació: Clara Albacete, tècnica de la XARXA JOVES.NET – 615 550 478
www.joves.net/hortaneta
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