Visites
Si vols participar en aquesta activitat, inscriu-te el dia de la visita
a la qual vullgues assistir, a partir de les 9:00 a l’aparador d’acreditacions. Es guardarà estricte ordre d’arribada. Totes les visites
eixiran de la porta principal de Las Naves; es prega puntualitat.

Descobrint l’Albufera
Dilluns 27 de novembre de 15:30 h. a 18:30 h.
¿Què s’hi veu?
El parc natural de l’Albufera és una de les zones humides més importants de la Península Ibèrica, on es realitzen actuacions de recuperació mediambiental dels hàbitats de marjal i ribera. Una d’aquestes actuacions
és la dels filtres verds que s’estan portant a terme al Tancat de la Pipa, el qual té com a objectiu aprofitar la
capacitat de depuració que tenen les zones humides per a filtrar les aigües del llac.

¿Per on anem?
Eixirem de Las Naves a les 15:30 i ens dirigirem, per la eixida sud de València, cap a la Gola de Pujol, una
de les eixides del llac al mar i també una de les peces clau per a controlar el seu règim hídric.
Des d’allà prendrem una barca com a mitjà de transport i arribarem al Tancat de la Pipa, que compta amb
embarcador propi. Així, podrem vore tant la transició urbana a un parc natural com els distints ambients
que s’hi troben (barra arenosa, bosc litoral, marjal i arrossar, llac).
Visita subjecta a les condicions meteorològiques; en cas de pluja se suspendria.

E n bicicleta por l a ciudad
Dilluns 27 de novembre de 12:00 h. a 14:00 h,
Dimecres 29 de novembre de 10:00 h. a 12:00 h.
¿Què s’hi veu?
Anell ciclista, la nova mobilitat urbana, el caixer del riu Túria i monuments emblemàtics de la ciutat, com ho
són el Palau de la Música, les Torres de Serrans, les Torres de Quart i l’Estació del Nord. El recorregut es
realitzarà en bicicleta parant en diferents llocs d’interès com la Plaça dels Furs i l’entorn de la Llotja.

¿Per on anem?
De las Naves al Palau de la Música anirem en transport urbà. Eixida des del Palau de la Música, Plaça
Amèrica, Plaça Porta del Mar, Colom fins l’Estació del Nord, Torres de Quart, l’IVAM, Blanqueries i Torres
de Serrans, tornant pel riu al Palau de la Música.
Les bicicletes emprades seran llogades per a l’ocasió, i no són bicicletes elèctriques.

Per l’Horta

Dimarts 28 de novembre de 10:00 h. a 12:00 h.
¿Què s’hi veu?
L’àrea metropolitana de València experimenta, des de fa anys, el creixement d’una forma diferent de fer
agricultura. Es tracta dels horts col·lectius que conviuen amb altres formes d’agricultura urbana i periurbana. Farem un recorregut per l’Horta tradicional valenciana, parant als horts d’Amivera i visitant posteriorment els horts urbans de Benimaclet.

¿Per on anem?
Un bus ens recollirà a la porta de Las Naves, i ens dirigirem primer als horts d’Amivera, i després als de
Benimaclet. En ambdós ubicacions els integrants de les associacions explicaran els projectes. A més,
durant el viatge en bus també s’anirà fent una retrospectiva de l’Horta de València i la recuperació i distints
usos de la mateixa.

Visitamos E l C abanyal
Dimarts 28 de novembre de 12:00 h. a 14:00 h.
¿Que s’hi veu?
Recorregut pel barri del Cabanyal. El Cabanyal, barri singular de València, és part de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrada (EDUSI). Aquesta EDUSI té per objectiu la regeneració urbana i
social del mateix, centrant-se a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i de la situació econòmica, social i ambiental del barri i, per extensió, de la ciutat. En aquesta visita es farà especial èmfasi en la
part de rehabilitació urbana com a adaptació al canvi climàtic.

¿Per on anem?
De las Naves a l’Estació del Cabanyal amb transport urbà. El recorregut començarà a l’Estació del Cabanyal, seguint per la Plaça dels Àngels, Plaça de Vallivana, Travessia Espadà, Carrer Barraca, El Clot, Carrer
Sant Pere i tornada a l’Estació del Cabanyal i, des d’allà, a Las Naves amb transport urbà.

Activitat de deixalles marines
Dilluns 27 de novembre de 15:30 h. a 17:30 h.
¿Què s’hi veu?
Las basuras marinas son uno de los mayores retos ambientales a los que se enfrenta la humanidad. La
Les deixalles marines són un dels majors reptes ambientals als quals s’enfronta la humanitat. La Directiva
Marc sobre l’Estratègia Marina i la llei 41/2010 de Protecció del Medi Marí consideren les deixalles marines com un dels factors que afecten negativament a la consecució del bon estat ambiental. Per aquest
motiu és fonamental comptar amb la col·laboració de la societat al seu seguiment i implicar-la en la cerca
efectiva de solucions.

¿Què farem?
Posarem en pràctica el programa de ciència ciutadana sobre deixalles marines, identificant distints tipus de
residus per a fer una prova pilot del funcionament de la tarja de dades harmonitzada “EsMarEs”.

