
PGE Alboraia
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bAoWTB_6ZVE&t=1s
Som Horta, col·lectiu vinculat a Per l’Horta al municipi d’Alboraia, ha impulsat junt 
a associacions veïnals i altres col·lectius de la Plataforma Alboraia Horta i Litoral 
una campanya contra l’aprovació del Pla General Estructural (PGE) d’Alboraia 
baix el lema #NOéselmeuPGE. Recordem que aquest nou PGE vol urbanitzar 
més de 250.000 m2 d’horta productiva en perfecte estat.
+info: a facebook, twitter i instagram @HortaiLitoral @perlhorta 
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PMUS Alboraia
Som Horta i Per l’Horta han presentat al·legacions contra el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible d’Alboraia. Una aposta clara per la mobilitat sostenible hauria 
de suposar posar com a objectiu prioritari la creació d’una xarxa no motoritzada 
per a vianants i ciclistes que no implique la construcció de noves infraestructures.

Consell d’Horta
Després diversos escrits denunciant la seua inactivitat i la pèrdua d’assignació 
pressupostària per dos exercicis consecutius, el passat 15 de desembre el Consell 
d’Horta es va posar en marxa amb un nou gerent, Miquel Jordà. Des de Per l’Horta 
celebrem aquesta decisió i exigim que s’accelere el procés de contractació de 
personal tècnic per poder dur endavant les seues tasques.
+info: https://bit.ly/362ld5f
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Presentació documental interactiu Orgull d’Horta
El passat 4 de desembre vam presentar a l’IVAM el documental interactiu 
‘Orgull d’Horta’, on es mostren les conseqüències del creixement urbanístic 
descontrolat sobre l’horta de València. 

Vam poder gaudir de la presència de Yayo Herrero a una taula rodona amb la 
directora i productora del projecte Isabel Fernández, el portaveu de l’associació 
Per l’Horta, Josep Gavaldà, i el director acadèmic de la Càtedra Terra Ciutadana de 
la UPV, José María Álvarez Coque, la vicepresidenta de la Diputació de València, 
Maria Josep Amigó, així com amb diversos protagonistes del documental. 

El documental està disponible online i vos convidem a que vos endinseu en el 
mapa interactiu i descobriu els xicotets vídeos sobre el territori.
link presentació: https://www.youtube.com/watch?v=2r3FCtujevE&t=127s
link documental: http://orgulldhorta.apuntmedia.es/

Comissió Ciutat-Port
La Comissió Ciutat Port ha publicat un model de moció per a presentar als 
ajuntaments de l’àrea metropolitana de València que vulguen oposar-se a 
l’ampliació nord del Port de València. Si voleu presentar-ho al vostre ajuntament 
podeu trobar el document al següent link.

També vos recordem que continuem recollint signatures al nostre manifest, 
entra en la pàgina web i signa en contra de l’Ampliació del Port!

link signatura manifest: https://www.ecologistesenacciovalencia.org/no-a-
l-ampliaci%C3%B3-del-port
link moció: https://drive.google.com/file/d/1T0E3g22H32kZLCPC5C7Sa8j5Y
Rs1ECA3/view

https://drive.google.com/file/d/1T0E3g22H32kZLCPC5C7Sa8j5YRs1ECA3/view
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“Revertir el mur de l’ampliació nord del Port” -Decidim VLC
En la darrera edició dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de València, 
la proposta més votada per la ciutadania va ser “Revertir el mur de l’ampliació 
nord del Port de València”. Proposem que amb aquests diners es puga fer un 
estudi de viabilitat per a la seua reversió.
+ info: https://bit.ly/393WwqV

Propostes Consell Agroalimentari Municipal
A la darrera reunió del Consell Agroalimentari Municipal, del qual formem 
part, vam impulsar dues propostes de sol·licitud que van tindre el suport de 
la majoria dels representants: posar en marxa del Consell d’Horta i el Pla de 
Desenvolupament Agrari (PDA) i la posada en marxa urgent de noves Tires de 
Comptar en els mercats de districte i nous mercats de carrer de venda directa de 
producte agroalimentari. De moment el Consell d’Horta ja ha nomenat el gerent, 
estarem a l’aguait de la resta de propostes.

Visita SPG Ecolllaures
Comencem les visites als projectes agroecològics que formen part del Sistema 
Participatiu de Garantia (SPG) Ecollaures. Durant les visites els participants, 
membres també del SPG, certifiquen de forma col·lectiva que es garanteixen les 
línies acordades de forma col·lectiva per aconseguir el segell: no utilització de 
fitosanitaris, millora de la biodiversitat o les bones pràctiques laborals.
Busca aquest segell en el teu punt de venda de proximitat!
+info: https://spgecollaures.org/



04notíciesnotícies
novembre-desembre 2020

“Com solíem...” Exposició d’Asunción Molinos a l’IVAM
El passat 17 de desembre es va inaugurar a l’Institut València d’Art Modern l’expo-
sició “Com solíem...” de l’artista Asunción Molinos Gordo. La instal·lació reprodueix 
el traçat de les sèquies valencianes i pretén rendir homenatge a les persones pro-
ductores que no solament ens abasteixen d’aliments, sinó que són font de sabers 
antics que ens poden ajudar en les crisis actuals. Es podrà visitar en la galeria 6 
de l’IVAM fins el 11 d’abril.
+info: https://n9.cl/wazx

Projecció “Per molt que bufe el vent’ a Benimaclet
El passat 3 de novembre l’AAVV de Benimaclet ens va convidar a projectar el 
documental sobre la destrucció de l’horta de València “Per molt que bufe el 
vent” de David Segarra. Vam tindre després una xicoteta taula redona amb el 
director i diversos protagonistes. 
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Calendari 2021
Com tots els anys, en desembre hem donat la benvinguda al Calendari 2021! En-
guany vos proposem fer rutes per la terreta per descobrir els paisatges agraris de 
cada territori. Cada mes una artista ha fet la seua interpretació artística i nosaltres 
vos adjuntem l’enllaç al wikiloc a través d’un codi QR. Les sòcies ja el tindreu a 
casa però es poden trobar també als punts de distribució habituals!

I recordeu que la nostra part preferida és el llistat de productores agroecològi-
ques que apareix al final del tot, on podeu trobar com comprar de proximitat 
prop de vosaltres! 
Vos compartim l’enllaç al mapa online per si les voleu consultar! 
link: https://mapa.sobiranialimentariapv.org/

perlhorta@perlhorta.info
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