MAIG · OCTUBRE 2021

Regidoria d’Urbanisme,
Medi Ambient i Sostenibilitat

PASSEJADES PER

L’HORTA

PROGRAMACIÓ
ACTIVITATS
MEDIAMBIENTALS
2021

DIUMENGE

9 DE MAIG 10.00 a 12.00 h

Les plantes
del nostre
entorn. Flora
silvestre de
Paiporta

Davant de la realitat del
paisatge quotidià que sovint
mirem i no veiem, us convidem
a descobrir de la mà dels
autors del llibre “Les plantes
del nostre entorn. Flora silvestre
de Paiporta”, la meravellosa
diversitat vegetal que habita en
els nostres camps i en el nostre
espai urbà. Un descobriment
que segur us ajudarà a
conèixer-la i estimar-la.

DIVENDRES

21 DE MAIG 20.00 a 21.30 h

Nit de rates
penades

Activitat que té per objectiu
acostar al públic el món de les
rates penades i les tècniques
que s’utilitzen per al seu estudi.
Es farà una observació al
vespre dels exemplars que han
niat a Paiporta i aprendrem a
escoltar i identificar-los per les
seues emissions ultrasòniques.

DIUMENGE

5 DE JUNY 10.00 a 13.00 h

Convivència
als Horts
socials de
Paiporta

Jornada de convivència
familiar amb tallers per a
familiaritzar-se amb les
distintes formes de cultiu. Dirigit
a xiquetes, xiquets i persones
adultes.

DIUMENGE

20 DE JUNY 8.30 a 11.00 h

Observació
Ornitològica
per Paiporta
Nota: roba còmoda i
preferentment prismàtics

DIUMENGE

19 DE SETEMBRE 11 a 12.30 h

Itinerari
Botànic per
Vil·la Amparo

Descobreix els ocells de
Paiporta en una ruta guiada
per l’horta de Paiporta, on
acompanyats per un tècnic
especialista, descobrirem,
a través de l’observació,
nombroses espècies d’ocells
que habiten en el nostre
municipi.

Passeig guiat pel parc de Vil·la
Amparo, on podrem conèixer
les 32 espècies d’arbres i
plantes, que procedents dels
cinc continents, estan presents
en aquest Parc, que és part
del patrimoni ambiental i
historicocultural del nostre poble.
La visita ens brinda l’oportunitat
de saber més sobre algunes
d’aqueixes espècies, les seues
particularitats, característiques
més notables, usos, anècdotes.

DIUMENGE

3 D’OCTUBRE 9.30 a 11.30 h

Evolució de
l’horta de
Paiporta

De l’horta del s. XIX a l’horta
metropolitana a Paiporta:
ruta explicativa de l’evolució i
pèrdua del terreny agrícola al
terme de Paiporta.

Verda

Activitats organitzades per
l’Ajuntament en col·laboració amb:

Actio Activitats Educatives
Manel Alemany Martínez
Simón Fos i Àngels Codoñer
Associació Cultural El Barranc
Antonio Rubio Ferri
Sembra en Saó

Cal inscripció prèvia a totes les
activitats, les places són limitades:
mediambient@paiporta.es
Tel. 96 397 12 22 ext. 223
LLOC D’EIXIDA DE TOTES LES
ACTIVITATS:

Esplanada de l’Ajuntament

15 minuts abans del començament de
cada activitat.
(L’activitat de convivència del 5 de juny es
realitzarà directament als horts urbans)

