Les visites escolars es realitzaran als paratges del Racó de Sant Bonaventura, al Molinar i als
Horts Socials Ecològics de la Zona Nord

Nota de premsa

Més de 1.600 alumnes de Primària i Secundària coneixeran
els paratges naturals d’Alcoi

La Regidoria de Medi Ambient, amb l’afany de promoure iniciatives divulgatives,
educatives i formatives de caràcter ambiental i patrimonial, ha posat en marxa per al primer
semestre de l’any una nova edició de rutes guiades interpretades per als escolars. Segons
el regidor de Medi Ambient, Jordi Tormo, “a hores d’ara ja són 1.675 els alumnes de
Primària i Secundària que visitaran i coneixeran de primera mà el Paratge Natural
Municipal del Racó de Sant Bonaventura, el paratge del Molinar i els Horts Socials
Ecològics de la Zona Nord”.
Amb aquesta iniciativa, que es desenvoluparà entre els mesos de març i juny,
s’atendran les visites de diversos cursos de Primària i Secundaria de centres escolars
alcoians. A hores d’ara han confirmat la seua participació els centres Santa Anna, Arnauda,
Sant Vicent, Sant Roc, La Salle, Horta Major i Miguel Hernández, així com els instituts
Andreu Sempere, Batoi i Pare Vitòria.
Aquestes visites es realitzaran acompanyades d’educadors ambientals especialitzats
en la matèria. A més, els alumnes que visiten l’espai del Racó de Sant Bonaventura
utilitzaran la Guia de camp sobre el riu publicada en 2013 per l’Ajuntament d’Alcoi en el
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marc del Projecte Riu Polop, iniciativa que va ser finançada per la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i per l’Obra Social
La Caixa.
Segons Tormo, “les visites guiades se centraran en donar a conèixer els rius Molinar i
Polop i tot el seu ecosistema, contemplant aspectes relacionats amb l’agricultura, la
indústria, el patrimoni arquitectònic... Fins i tot l’aspecte social al voltant dels espais naturals
que ha servit de punt de trobada i lloc d’esbarjo per als amants de la natura”. Així mateix,
els alumnes coneixeran de primera mà aspectes lligats amb els espais naturals i els parcs
naturals de la Font Roja i la Serra de Mariola, la història de la Font del Quinzet, les espècies

de flora i fauna pròpies d’aquestes zones de ribera, així com el patrimoni lligat a l’aigua en
aquests espais com són els antics llavadors, assuts i conduccions hídriques.
Enguany els alumnes podran visitar també l’espai dels Horts Socials Ecològics de la
Zona Nord per conèixer de primera mà en què consistix la iniciativa i com es produïxen els
productes agrícoles ecològics. L’objectiu és crear un espai d’interacció intergeneracional
entre els joves estudiants i els majors que gaudeixen actualment dels horts.

Imatge d’una de les visites escolars al Racó Sant Bonaventura.

