
#preusjustos
Durant aquest mesos no hem parat! 
Ens hem reunit amb els sindicats agraris, el Consell de l’Horta, les associacions de 
consumidors i consumidores i la patronal d’hipermercats i supermercats. També 
hem participat en una taula rodona sobre Comerç Just a la Facultat d’ADE de 
la UPV, junt amb les companyes del Centre de Cooperació al Desenvolupament 
de la UPV, el Màster de Responsabilitat Social Corporativa, la Coordinadora 
d’ONGDs i l’Associació Valenciana de Comunicadors d’Imatge Pública. Gràcies a 
l’Associació Espanyola de Gestors de l’Administració Pública per la invitació!
A més a més, a les nostres xarxes hem llançat una campanya dissenyada per 
Diego Mir per a animar a les persones consumidores a pagar #preusjustos.
+info: https://n9.cl/fahks
+manifest: https://n9.cl/z25mo
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1r Mercat extraordinari #preusjustos
El diumenge 27 de juny vam organitzar a les Torres de Serrans el 1r Mercat 
Extraordinari de la creïlla i la ceba per a reclamar #preusjustos i fomentar el 
consum de proximitat entre la ciutadania. Ho vam fer amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de València i els principals sindicats agraris, per denunciar la 
situació dels baixos preus del sector amb la creïlla i la ceba.
+info: https://n9.cl/67pzm

Pintada corxofa a Benimaclet
Des que al setembre del 2019 van enderrocar el Forn de Barraca i el seu 
mural “L’Horta és vida”, tenim clar que “cal que neixin corxofes a cada instant”. 
Començàrem a Benimaclet, un barri amic amb un veïnat compromés que 
defensa la seua connexió amb l’horta. I continuarem expandint la corxofa pel 
nostre territori. S’aproximen nous murals!
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Som i serem sense mordassa
El passat 5 de juny, més de 100 associacions i col·lectius ens manifestàrem contra 
la Llei Mordassa. Des de punts diferents de la ciutat van eixir quatre columnes 
defensant la lluita feminista, antiracista, per un habitatge digne i pel territori que 
van confluir en una gran concentració a la plaça de l’Ajuntament. La columna 
de territori, de la qual formàrem part, va eixir des del port de València en una 
bicifestació animada i concorreguda. Gràcies per participar-hi! 
+info: https://n9.cl/l3x6n

Per l’Horta de la Safor
Naix una plataforma per la defensa de la terra, el patrimoni i el paisatge de la 
comarca de la Safor i en contra de l’ampliació de la CV-60, plantejada per la 
Generalitat Valenciana. Podeu adherir-vos al manifest i signar les al·legacions 
contra el projecte.
+info: http://perlhortasafor.org
xarxes socials @perlhortasafor
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Comissió Ciutat-Port
Des de la Comissió Ciutat-Port continuen les accions per a reclamar participació 
ciutadana en les decisions sobre l’Ampliació Nord del Port. A més del cicle de 
debats d’aquesta temàtica, el passat 19 de juny, coordinades amb la ciutadania 
d’altres ciutats com Barcelona, Palma, Tarragona, A Coruña i Vigo, vam manifestar-
nos per a dir NO als megacreuers i per combatre el turisme de masses que 
contamina i crea treballs de baixa qualitat.
També cal destacar que davant la denúncia presentada per la Comissió sobre la 
concessió de Boluda, l’Autoritat Portuària de València reconeix que pot haver-hi 
actuat en contra de l’interés públic.
+info megacreuers: https://n9.cl/0ufuy
+info concessió boluda: https://n9.cl/ouop3

Veïnat de La Punta en contra de la ciutat esportiva del Levante 
UD a Natzaret 
El projecte planteja nous accessos que amenacen zones d’horta i alqueries i no 
contempla cap participació ciutadana.
+info: https://n9.cl/6jbmq
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Les obres de millora de la urbanització de la ZAL van endavant
El projecte de millores urbanístiques de la ZAL aprovat per l’Ajuntament de 
València i denunciat per Per l’Horta al 2020 no ha sigut aturat pel Tribunal. 
A més, continuem a l’espera de la resolució del recurs contra el projecte complet 
de la ZAL que vam presentar al 2019.
+info: https://n9.cl/odptr

Cicle de taules rodones: Port o Ciutat? Repensant el Port i la 
Ciutat que volem
La Universitat de València, en col·laboració amb la Comissió Ciutat-Port, de la 
qual forma part Per l’Horta, ha organitzat una sèrie de debats sobre el projecte 
d’ampliació del port de València.
L’objectiu ha sigut informar críticament al voltant de quatre eixos: l’econòmic, 
l’ambiental, el de governança i finalment l’eix de la memòria i el reconeixement. 
Destaquem la participació de Joan Martínez Alier, Antonio Turiel, Alba Nogueira 
o Eulàlia Santjaume.
+gravacions debats: https://www.youtube.com/channel/UC-
cbOHNWpRU35g5bM390dFA

https://www.youtube.com/channel/UC-cbOHNWpRU35g5bM390dFA
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Aniversari 20 anys manifestació per la ILP en defensa de l’Horta
El passat 22 de juny es van complir 20 anys de la manifestació organitzada per 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de l’Horta, la llavor d’on va néixer 
l’Associació Per l’Horta. 
Al febrer de l’any 2001, les Corts Valencianes varen admetre a tràmit la ILP per 
a la protecció de l’Horta de València, i s’inicià el termini per a la recollida de 
signatures. Entregàrem al juny un total de 117.842 signatures. Finalment, el ple 
de les Corts, amb majoria absoluta del Partit Popular, va rebutjar la ILP el 14 de 
novembre de 2001. No obstant això, aquesta iniciativa va donar lloc a la creació 
de l’associació sense ànim de lucre Per l’Horta. Entre els seus objectius principals 
figuren la defensa, la conservació i l’estudi de l’Horta de València. 
Aquesta tardor ho celebrarem, esteu a l’aguait!

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

