
RUTES PER L’HORTA
3 a e d i c i ó

Bur jassot
R u t e s  t e m à t i q u e s  g u i a d e s  g r a t u ï t e s des 2014 - nov. 2015

febrer 2015

desembre 2014

dissabte 13
observació ornitològica 

diumenge  14
paisatge i cultura de l’horta     

dissabte 14
observació ornitològica

diumenge 22
cicloruta

març 2015

maig 2015

juny 2015

juliol 2015

octubre 2015

novembre 2015

dissabte 16
observació ornitològica (Dia Intern. de la Diversitat Biològica)

diumenge 17
paisatge i cultura de l’horta      

diumenge 7
patrimoni arquitectònic

dissabte 13
observació ornitològica

diumenge 5
cultius tradicionals

dissabte 18
observació ornitològica

diumenge 4
cicloruta  (Setmana Europea de la Mobilitat)

dissabte 17
observació ornitològica
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Lloc i hora d’eixida:  Parada de metro “Burjassot” . C/ Josep Carrau, a les 9.30 h

Assistents per ruta:   20

Duració aproximada:   2  hores

Dificultat:       Molt baixa

Consells pràctics:    Portar aigua, esmorzar, calçat  còmode, gorra i prismàtics si teniu

Rutes ornitològiques Rutes cultura i natura

dissabte 21
observació ornitològica  (Dia Mundial de l’Aigua) 

diumenge 29

patrimoni hidràulic
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abril 2015
dissabte 18
observació ornitològica (Dia Internacional de la Terra)

diumenge 26
cultius tradicionals
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29/30

diumenge 8
patrimoni hidràulic

dissabte 14
observació ornitològica

Acompanyats pels professionals de la Societat Va lenc iana d’Ornitologia,  els assistents podran 
gaudir de rutes d’observació i censat de les aus presentes en l’horta.

A més, en cada eixida, es realitzaran activitats paral·leles, com ara la col·locació de caixes niu; l’observació 
d’invertebrats, amfibis, flora; i les xarrades d’educació ambiental, coincidint amb algunes dates 
assenyalades: Dia Mundial de l’Aigua, conservació i bona gestió dels recursos hídrics; Dia Internacional de la 
Terra, equilibri entre entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals; Dia Internacional de la Diversitat 
Biològica, compromís de conservació i problemes per la seua pèrdua. 

L’Horta de Burjassot pertany i comparteix les seues característiques amb la històrica Horta de València.

Per les seues especials connotacions històriques, ambientals i culturals, constitueix un paisatge únic, 
antròpic, fruit de la relació entre l’ésser humà i el territori, que conforma un d’els espais agrícoles més rics 
i productius del món.

Acompanyats per guies professionals, es tractaran en les diferents rutes temes com: cultura i paisatge, 
patrimoni hídric, patrimoni arquitectònic, cultius, etc.

A més hi haurà 2 ciclorutes on podrem obtindre una visió més àmplia del conjunt de l’Horta Nord.

Lloc i hora d’eixida:   Plaça de l’Ajuntament de Burjassot, a les 10 h

Assistents per ruta:   25

Duració aproximada:   2,5  hores 

Dificultat:     Molt baixa

Consells pràctics:   Portar aigua, calçat còmode i gorra

Els guies portaran un xicotet esmorzar elaborat amb productes de l’horta per als assistents

Totes les rutes estan guiades per professionals  i són gratuïtes, però cal reservar lloc a l’Oficina de Sostenibilitat Local de l’Ajuntament de Burjassot.

96 364 95 15    mediambient@ayto-burjassot.es


