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Rodona de Benifaraig

Hem consensuat amb les associacions de veïnes i veïns de Benifaraig, Borbotó
i Poble Nou un manifest per demanar a la Diputació de Valencia la paralització
de la construcció de la rodona de Benifaraig i el redisseny de la CV-315.
Per tal d’aconseguir la pacificació del trànsit del camí de Moncada, apostem per
mesures més efectives com passos de vianants elevats estretament o canvi d’eix
de la calçada, semàfors amb temporització favorable als vianants. També som
partidàries de millorar la freqüència del transport públic per disminuir el trànsit
de vehicles privats. Tot mesures més econòmiques i que evitarien la destrucció
de 2200m2 d’horta.
Per tot això, des de Per l’Horta vam penjar una pancarta reivindicativa en la
zona afectada i emetre un comunicat fent públiques les nostres demandes.
Hem demanat reunir-nos amb el diputat de carreteres de Diputació de València, per ara sense resposta positiva.
+info: https://n9.cl/inqwf
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Un any més de vigència de la memòria ambiental del PGE Alboraia

La memòria d’aquest pla (de 2011) caducava aquest mes de febrer, però a
desembre de 2020 (en nadal i en plena pandèmia) es va aprovar una nova
normativa per a ampliar la seua vigència un any més. Recordem que el PGE
d’Alboraia suposa la destrucció de 264.000m2 d’horta productiva per a convertirla en sòl urbanitzable. Des de Per l’Horta denunciem aquestes pràctiques que
continuen en l’antic model urbanístic i deixen de banda polítiques territorials
necessàries per combatre el canvi climàtic.
+info: https://n9.cl/9rq37

Sol·licitud catàleg inventari sòl urbanitzable

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas i Mobilitat va encarregar en
2017 un inventari de sòl urbanitzable del nostre territori. Una ferramenta molt
necessària per conèixer la situació legal dels PAIs i poder demanar la seua reversió.
Aquest inventari el vam reclamar el passat mes de juliol a l’administració. Davant
la falta de resposta, hem denunciat la situació davant el Síndic de Greuges.
+info: https://n9.cl/whwq

Comissió ciutat port

Des de la comissió Ciutat Port, encetem un nou procediment judicial per
denunciar les irregularitats de l’Ampliació del Port de València.
+info: https://n9.cl/4vmxo
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Nous mercats agroecológics a València

Després de fer pressió al carrer i de reunions amb l’administració, podem celebrar que per fi l’ajuntament de València s’ha compromés a impulsar 4 nous
mercats de proximitat en Benimaclet, Malilla, Colón i Castellar. Que les persones
llauradores puguen vendre el seu producte sense intermediàries garanteix la viabilitat de l’ofici. Una victòria compartida amb la COAG, CERAI, Justícia Alimentària, Greenpeace, Agró i Mundubat.
+info: https://n9.cl/hg5t7

Denegada la proposta més votada dels pressupostos participatius

L’ajuntament de València denega la proposta per a fer un estudi sobre la viabilitat
ambiental, econòmica i social de l’ampliació del port. La proposta de reversió del
mur de l’ampliació nord va ser la proposta més votada a la primera fase.
+info: https://n9.cl/ojkae
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Visites guiades museu etnològic

El passat mes de gener vam organitzar visites guiades a l’exposició sobre l’Horta
del Museu etnològic de València. Un plaer poder gaudir amb socis i sòcies de la
#culturasegura.

A l’aguait en la Partida de Dalt

La Conselleria de Mobilitat preveu un nou accés des de Mislata a Campanar. Estem a l’aguait per evitar que es projecte sobre l’horta de la Partida de Dalt.
+info: https://n9.cl/qij0b

Benimaclet, un repte col·lectiu

Durant aquest mesos s’ha parlat molt sobre el PAI de Benimaclet. Vos compartim un article d’unes joves arquitectes que pretén facilitar el debat.
+info: https://n9.cl/6h4a
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L’alter de vorasenda

Compartim amb vosaltres ‘L’Alter de Vorasenda’, un projecte que busca teixir
comunitat, cultura i producció d’aliments. Ens conviden a col·laborar per a fer
possible un nou espai de relació entre les persones i el món de l’agroecologia, i
busquen finançament participatiu per a fer-ho possible.
+info: https://www.goteo.org/project/alter-de-vorasenda

Plataformes de defensa del territori valencià

Volem agraïr i visibilitzar el gran treball que estan fent les companyes de Tanquem Cofrents i les diferents associacions que lluiten contra la implantació de
grans instal·lacions fotovoltàiques i eòliques arreu del territori rural valencià. Associacions com @plataforma_sierra_de_chiva
Tot el nostre suport!
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