
Torres,  al marge!
Des del 9 de juliol, estem acompanyant a la família d’Alboraia a la que li han 
situat una torre elèctrica al camp. Aquesta torre deriva de les obres de la V21 i 
es va situar al centre del camp, dificultant  la tasca agrícola de la parcel·la. Junt 
amb aquesta, altres tres torres han estat recol·locades a altres camps, dificultant 
també les tasques agrícoles. 

Des de per l’Horta hem acompanyat a la familia propietaria que estava acampada 
al terreny, organitzant una concentració i una marxa de protesta, aconseguint 
l’atenció dels mitjans de comunicació, premsa i Àpunt. Aconseguirem una moció 
favorable del ple de l’Ajuntament d’Alboraia i un comunicat de la Conselleria de 
Medi Ambient.
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Gràcies a la intensitat de les protestes, aconseguirem que després de 9 dies, es 
produïra una reunió a la que asistirem amb el subdelegat del govern, la família, els 
tècnics i l’alcalde d’Alboraia, tenim d’aturada de les obres i d’estudi de propostes 
alternatives. 

Continuem lluitant per a aconseguir que els projectes tècnics tinguen en compte 
el territori sobre el qual dissenyen. S’han aturat les obres i s’estan estudiant 
propostes alternatives que confiem, rectificaran el conjunt de les torres.
+ info: https://bit.ly/3gGq3rz
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Camí de Moncada- modificacions del vial CV315
Amb un temps record (20 dies hàbils), hem hagut de proposar al·legacions a 
les propostes de millora. El projecte té previst arrasar amb 17.500 m2 d’horta 
productiva ampliant carrils i projectant rodones innecessàries. Proposem mesures 
pacificadores del trànsit per aconseguir una carretera amable amb ciclistes i 
vianants. Treballem en contacte amb el veïnat de Benifaraig i Poble Nou.

El mur de Benifaraig 
A Benifaraig estem treballant amb la comunitat veïnal per tal d’aconseguir 
l’eliminació d’una barrera acústica de 4m que separa el poble de l’horta. Aquest 
mur crea una divisió visual i física entre les alqueries i el nucli antic. Les línies de 
treball amb el veïnat són la mediació amb l’administració pública, que ja s’ha 
manifestat a favor de l’eliminació del mur, i la difusió del projecte en xarxes i 
premsa. 
Les alternatives al mur impliquen restringir la velocitat a eixe tram del Camí de 
Moncada. Estem pendents per realitzar noves accions al setembre si la situació 
del mur no se soluciona.
+ info: https://bit.ly/31uMFH6

Pla de xoc social
Junt amb altres col·lectius ecologistes i relacionats amb l’agroecologia, des de 
Per l’horta estem elaborant un document per a integrar aspectes relacionats 
amb la defensa del territori i la sobirania alimentària en les demandes del Pla de 
Xoc Social. 
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Comissió Ciutat-Port
Formem part junt a Ecologistes en Acció València, Acció Ecologista AGRÒ, 
Asociació de Veïns i  Veïnes de Natzaret i La Plataforma El Litoral per al Poble de 
la Comissió Ciutat-Port. La comissió s’oposa frontalment al Projecte d’Ampliació 
Nord del Port de València, i exigeix que s’anul·le la seua excecució creant un 
debat ciutadà.

Portem un any de lluita:  hem presentat al·legacions, hem realitzat alguns debats 
i presentat un potent informe que posa en qüestió els arguments de la APV 
(Autoritat Portuària de València) i posa en relleu que és absolutament necessari 
una nova DIA (Declaració d’Impacte Ambiental), en cas de persistir en el Projecte.
Hem aconseguit que el tema de l’ampliació Nord estiga en l’agenda de polítics i 
dels media, i d’un sector no menyspreable de la ciutadania, malgrat les dificultats.

Campanya tardor:
_Donar a conéixer el problema a la ciutadania. Presentar un PPoint en associacions 
de Veïns, plataformes, Associacions,…….
_Manifest: Recollir suport del màxim d’associacions, plataformes, organitzacions, 
per a remetre al MHonorable, al Ministre Àbalos. I signatures de persones 
rellevants de reconegut prestigi, amb la mateixa finalitat…
_Mantindre la pressió sobre l’Administració.
_Gestions: Continuem pendents mantindre reunions amb responsables polítics

Durant el mes de Juliol van tindre lloc uns debats sobre el Port. Joan Olmos i 
Antonio Montiel, van tenir intervencions molt adients. 
+ info: https://bit.ly/3lxSsUi
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Mapeig sòl urbanitzable
Hem presentat un escrit a la Conselleria de Territori demanant consultar l’inventari 
de sòl urbanitzable que es va encarregar en 2007 i del qual encara no tenim 
notícies. Paral·lelament, estem fent anàlisis propis del sòl vacant a l’Horta a través 
de les dades disponibles al cadastre, al Pla d’Acció Territorial de l’Horta (PATH) i 
dels Plans de Reforma Interior (PRIs) i Plans d’Acció Integral (PAIs). 
+ info https://bit.ly/34DM8nW

Esborrany de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica
El model territorial és un element clau per a la lluita contra el Canvi Climàtic 
i des de Per l’Horta estem fent propostes concretes per a millorar l’esborrany. 
Especialment ens preocupa la falta de mesures concretes per a la defensa del 
territori (propostes com la desurbanització de PAIs fantasma, per exemple) i el 
perill de la pèrdua de terreny agrícola envers els anomenats “horts solars”.

Modificació LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje)
Hem presentat al·legacions a la proposta de modificació de la LOTUP, que es 
vol introduir en la pròxima Llei d’acompanyament de la Llei de pressupost de la 
GV per al 2021. Les nostres al·legacions buscaven garantir que no es retallara la 
participació ciutadana. 

Presentació llibre la bossa o la vida_23 de juliol, Jardí Lluerna, Benimaclet
Acte organitzat per La Repartidora i presentat per Anna Muñoz, membre de 
Justícia Alimentària. El company Jorge Ramón va fer una breu introducció sobre 
la relació entre l’horta i la Crisi Climàtica.
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perlhorta@perlhorta.info

www.perlhorta.info

@perlhorta

@perlhorta

@perlhorta

Informe Parc Central Sense Especulació
Donem suport al detallat informe preparat per El Rogle Cooperativa sobre la 
inadequació del PAI del Parc Central i les conseqüències negatives sobre l’entorn 
i la ciutadania. 
+ info: https://bit.ly/3jgGkoF

Vídeo Hort de la Botja
Des de l’Hort de la Botja en Ciutat Vella estan fent un documental sobre 
l’agroecologia a València. Han entrevistat a membres de la nostra associació sobre 
temes relacionats amb la infraestructura verda, la importància de la biodiversitat 
i  la història de l’horta.

Pròximament
10 de setembre_ Presentació d’una alternativa a la ZAL, per Nerea Febré
                 _Presencial (Ca Revolta, C/Sta Teresa n10, València)
     _Virtual (meet.jit.si/futurpunta)


