
Torres, Al Marge!
Bones notícies ! Com recordareu, durant l’estiu vam estar donant suport a una 
família afectada per les obres de la V21, a la que havien plantat una torre elèctrica 
al mig del camp. Després de setmanes de reivindicacions i una reunió amb 
l’administració, finalment han acceptat el trasllat no solament d’una sinó de les 
dos torres que estaven plantejades al projecte sobre l’horta. Ha sigut una victòria 
gràcies al treball de col·lectius com Per l’Horta i Forn de Barraca, tot i que cal 
agrair la mediació de l’ajuntament d’Alboraia amb Delegació de Govern.
+info: https://n9.cl/e8vrp

Comissió Ciutat-Port
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2TPHO4r-O7I
Per l’Horta participa amb altres col·lectius ecologistes i veïnals en la campanya 
‘Menys Port, Més València’ per a sumar adhesions contra l’ampliació del port. 
El passat divendres 30 d’octubre ens vam coordinar més de 10 col·lectius per a 
penjar pancartes amb aquest lema en localitzacions emblemàtiques de la ciutat. 
La campanya reclama l’aturada del projecte i que els diners públics destinats a 
l’ampliació del port s’invertisquen en qüestions que la ciutadania considera més 
prioritàries per al bé comú en comptes de beneficiar empreses privades. 
Hem llançat un manifest al que es podeu adherir ací https://n9.cl/ml69
+info: https://n9.cl/sy25m
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Presentació ‘Per molt que bufe el vent’ i marxa contra la V21
El 26 de setembre vam organitzar l’estrena a la Terrassa Lumière d’Alboraia del 
documental ‘Per molt que bufe el vent’, sobre la lluita en defensa de l’horta. Un 
projecte documental de David Segarra que ha comptat amb el total suport de 
Per l’Horta i que es va presentar davant un públic de 500 persones. El documental 
ha implicat una recollida de materials i testimonis sobre la història del Forn de 
Barraca, però també d’altres lluites a Benimaclet, La Punta o Alboraia.

A l’endemà de l’estrena, el diumenge 27 de setembre, es va complir un any de 
l’enderroc del forn de barraca. Per això vam organitzar una marxa reivindicativa 
des de la rodona de la UPV per tota l’horta destruïda per l’ampliació de la V21, 
passant per l’alqueria Bayarri, pel camp de la família afectada per la torre elèctrica 
i fins a arribar al Forn. Més d’un centenar de persones vam reivindicar que la lluita 
de la V21 no s’acaba, que s’oposem al model de progrés destructor del territori i 
que continuem lluitant contra el PGE d’Alboraia o l’ampliació de la CV315.
+info: https://n9.cl/6xaq
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Presentació ‘Un futur per a la Punta’_Ca Revolta
El passat 10 de setembre l’arquitecta Nerea Febré Diciena va presentar a 
Ca Revolta una alternativa dinàmica, flexible i possible a la Zona d’Activitats 
Logístiques projectada sobre l’horta de La Punta. Al finalitzar l’exposició, es va 
obrir un interessant debat al voltant de la recuperació agrícola i la vinculació amb 
el veïnat expropiat. Va presentar i moderar l’arquitecte Carmel Gradolí Martínez, 
professor de la UPV i membre de Per l’Horta.. 

Carta a la consellera: On està el Consell d’Horta?
Davant la inactivitat del Consell d’Horta durant els dos anys que porta aprovat, junt 
a Acció Ecologista Agró vam dirigir una carta oberta a la Consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Reclamem 
convocar al Consell de l’Horta: nomenar al gerent i contractar al personal que 
calga per començar a complir les seues funcions.
+info: https://n9.cl/5t6h3 

Tallers de cuina sostenible
Durant els dies 24 i 25 d’octubre vam poder gaudir d’uns tallers de cuina sostenible 
amb plantes silvestres i de varietats locals amb la xef Vanesa Bustos. L’entorn va 
ser immillorable, l’Hort de la Botja, espai d’horts urbans reclamat pel veïnat de 
Ciutat Vella i que ha sigut inaugurat aquest any.
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Acció suport mercats de proximitat i compra pública
Amb motiu del Dia Internacional de les Ciutats, vam instal·lar un mercat fictici a la 
Plaça de l’Ajuntament de València junt a entitats professionals agràries i ecologistes 
com Cerai, Justícia Alimentària, la Plataforma de Sobirania Alimentària del País 
Valencià, Mundubat, Acció Ecologista Agró o la Coordinadora Camperola COAG, 
coordinades a través de Greenpeace. Amb aquesta acció demanem polítiques 
més efectives per a donar suport a l’agricultura local ecològica, com la obertura 
de nous mercats de venda directa a cada barri i compra pública de productes de 
l’Horta per als menjadors i escoletes municipals. Vam aconseguir un compromís 
de l’alcalde que esperem que es materialitze al 2021, estarem a l’aguait!
+ info: https://n9.cl/puykl

Al·legacions Llei Canvi Climàtic
Tot i que celebrem la iniciativa d’elaborar una Llei de Canvi Climàtic, la proposada 
fins al moment no defineix mesures concretes per l’adaptació del territori a 
l’Emergència Climàtica. A l’horta aquesta adaptació s’hauria de traduir en la 
desclassificació de terrenys agrícoles no urbanitzats o la desurbanització. També 
ens preocupa la via lliure a la instal·lació de macroinstal·lacions de panells 
fotovoltaics sobre sòl agrícola. Per això, junt a altres moviments ecologistes, hem 
proposat alternatives a la llei en forma d’al·legacions.
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Les barraques a l’Horta de València: present i futur
El passat dijous 22 d’octubre vam organitzar junt a la Càtedra d’Horta de València 
una taula rodona sobre el present i el futur de les barraques, que han passat en 
poc temps de ser icones de la ciutat a un patrimoni en greu perill de desaparició. 
+info_ https://n9.cl/6f3sk

Acomiadament Carme González
El passat 15 de setembre va ser un dia trist per a les persones que lluitem en 
la defensa del territori. Vam haver d’acomiadar a Carmen González, una dona 
valenta i lluitadora, que va dedicar dues dècades de la seua vida a posar damunt 
la taula les injustícies que van patir les famílies a La Punta, sempre defensant els 
valors de l’horta amb convicció. Moltes som les persones que hem seguit el seu 
lideratge i demanem a dia de hui la recuperació de La Punta. Gràcies Carme per 
tot el que hem aprés de tu. Som llavor.
+info: https://n9.cl/k6bfw
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