
Ara, preus justos a l’horta
A Per l’Horta hem encetat una etapa de treball col·lectiu il·lusionant: estem 
treballant amb sindicats agraris i associacions ecologistes i agraristes per a 
aconseguir #preusjustos al camp. 
L’horta no pot tindre futur sense llauradors i llauradores que la treballen. I 
els llauradors i llauradores no poden seguir treballant-la ni aspirar a un relleu 
generacional sense #preusjustos. 
Demanem:
_Les grans superfícies deuen apostar per la compra de proximitat. No més 
productes de les antípodes. 
_Les administracions han de ser proactives en l’ajuda al sector. 
_Valencianes i valencians s’hem d’acostumar a consumir de proximitat.
L’inici va ser aquest mural de Diego Mir que pintàrem de forma col·laborativa a 
l’entrada de València, però es preveuen diverses accions, esteu pendents de les 
nostres xarxes socials!
+manifest: https://n9.cl/z25mo
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Rodona Benifaraig
La Diputació de València ha aprovat el «Proyecto de acceso a Benifaraig a 
través del Camí de l’Alqueria de Chilet en la CV-315 (S-477/P)», que implica la 
construcció imminent d’una gran rotonda. Hem redactat un argumentari de la 
nostra oposició al projecte i les nostres alternatives.
+argumentari: https://n9.cl/gveb8

Diego Mir o la utilitat del disseny
Parlem sobre disseny i activisme.
“[...]La imatge ideada per al mural ha esdevingut un símbol de la defensa del 
territori valencià, portat orgullosament per molta gent que desconeix qui és Diego 
Mir. Parafrasejant el personatge del jove carter imaginat per Antonio Skármeta, el 
bon disseny «acaba sent propietat de qui el necessita».”
+article: https://n9.cl/on4q
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Visita de l’artista Thomas Hirschhorn
A través del centre d’art Bombas Gens, vam rebre la visita de l’artista suís Thomas 
Hirschhorn per tal de conèixer el treball de la nostra associació, especialment el 
cas de l’ampliació de la V21 i l’horta amenaçada pel PGE d’Alboraia.

Comissió ciutat-port
Des de la comissió Ciutat Port, continuem denunciant la nostra oposició a 
l’ampliació nord del Port de València a través de diferents vies. Els darrers mesos 
hem organitzat accions reivindicatives al carrer, rutes en bici per les zones naturals 
afectades per l’ampliació i diverses xerrades a nivell de barri.
A més, anem als tribunals per a qüestionar la decisió de Puertos del Estado 
de delegar la decisió final sobre la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) en 
l’Autoritat Portuària de València i així eludir les seus responsabilitats.
+info: https://n9.cl/yysya
+info: https://n9.cl/svdi9
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A primavera, fes-te sòcia i et regalem un paquet de llavors!
Durant la primavera volem donar la benvinguda a les noves sòcies amb un regal 
molt especial: un paquet de llavors d’Eixarcolant. El Col·lectiu Eixarcolant té 
com a objectiu la recuperació del coneixement i ús de les espècies silvestres 
comestibles i de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals, per tal que 
siguin una eina per transformar el model agroalimentari vers un sistema més 
sostenible i just. Fes-te sòcia i rebràs el teu sobre de llavor a casa! I si ja eres sòcia, 
convida a alguna altra persona i rebreu un paquet cada una!
+ info: https://n9.cl/twpyx

Un nou espai en comú
Tot i que la nostra seu és Ca Revolta, hem decidit sumar-nos a la iniciativa de 
La Repartidora per crear un espai a Benimaclet per al pensament crític, per als 
moviments socials i per a fomentar els valors cooperatius. Un lloc des d’on reforçar 
vincles i crear comunitat, impulsar i difondre projectes, iniciatives, discursos i 
pràctiques transformadores, junt amb col·lectius com Mundubat, La Directa o 
Formigues Liles. 
Vos animem a col·laborar en la construcció d’aquest nou lloc de treball i trobada!
+info: https://n9.cl/4d1jv
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perlhorta@perlhorta.info

www.perlhorta.info

@perlhorta

@perlhorta

@perlhorta

A hores d’ara. Experiències i memòria de la defensa de l’Horta a 
través del seu arxiu”.
Es un projecte amb el suport del Consorci de Museus que consisteix en recopilar 
digitalment l’arxiu (pamflets, cartells, follets, fotos...) que diferents persones i 
col·lectius guarden -normalment en analògic-, referents a les diferents lluites de 
l’Horta de les últimes dècades. L’objectiu és sistematizar-los a una página web 
per tal que puga ser accessible tot aquest material i visibilitzar aquestes lluites. 
També es busca recollir i vincular aquest arxiu al relat de les persones que l’han 
conservat o viscut. El projecte està impulsat per Natàlia Castellanos, Alba Herrero 
i Anaïs Florin.
+ info: @ahoresdara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtulOnqYRVC5iZdGn32HNnYcU9xWdWNal29XWSJFmbfc-KA/viewform

