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TURISME A L'HORTA

L'HORTA DE VALÈNCIA ÉS UN BON LLOC PER A VISITAR. FOTO: S.V.

L’horta es transforma en cultura gràcies a
'Horta Viva'
Viure qualsevol experiencia relacionada amb l'horta es posible gràcies a 'Horta
Viva'. Un projecte que ofereix serveis turístics i educatius a la comarca de l'Horta
Nord. Amb rutes i tallers es pot estar més prop de l’horta que mai coneixent i
aprenent totes les meravelles de la nostra Horta Valenciana.
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L'Horta de València s'estén des de Puçol, pel nord, fins a l'Albufera, pel Sud, i
pels relleus de Paterna, Torrent i Moncada, per l'Oest. Es tracta d'una comarca
plana que s'eleva lentament des del mar cap a l'interior. L'origen de l'horta de
València no ha aconseguit posar d'acord a tots els historiadors, encara que
podríem situar-lo a l'època romana, que és quan trobem els primers indicis de la
seua existència.

Gracies a un nou projecte,  Horta Viva, podem pasar una vesprada amb un
llaurador,   aprendre tècniques agrícolas, fer la collita d'hortalisses o regar un
hort. Horta viva és un projecte nascut a partir de l'admiració per un territori,
l'Horta de València, que tracta de posar en valor les seues qualitats
mediambientals, culturals, socials i gastronòmiques. Està integrat per persones
que estimen i respecten el treball que durant segles han fet la natura i, molt
especialment, la gent del camp.

Segons Horta Viva conèixer l’horta és  “conèixer d’on provenen molts aliments,
conèixer el dur treball de la gent del camp i descobrir nous projectes de jóvens
llauradors que amb l’agricultura ecològica sembren futur i esperança als
camps”.

Aquesta societat ofereix excursions per a col�legis, instituts, escoles d'adults i
centres educatius en general, així com tallers didàctics de temàtica relacionada
tant en l'horta com altres. Per una banda hi ha rutes que es podem fer a peu com
la ruta “De la xufa a l’orxata”, o visitar la Marjal del Moro, i rutes amb bici com
“L’horta i la costa” i la visita a l’alqueria Magistre. Per a cada ruta s'entrega al
centre un dossier amb informació teòrica que puga reforçar en classe l'aprés en
l'excursió. Els visitants sempre estan acompanyats amb guies que interpreten el
territori i transmetren la pasió per l’horta  per a que en definitiva es puga vore,
tocar i olorar.
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