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Mercat extraordinari de la taronja

El diumenge 16 de gener de 2022 Per l’Horta organitzà en col·laboració amb
l’ajuntament de València i els diferents sindicats agraris un «Mercat extraordinari
de la taronja» per denunciar els baixos preus de les collites d’aquest any.
Llauradores i llauradors tingueren l’oportunitat de vendre taronjes i mandarines
directament a la ciutadania a uns #preusjustos. Amb un total de sis parades i
un carret de venda de suc, la jornada va ser tot un èxit, amb un públic abundant
que va esgotar les taronjes de la majoria de les parades en poc més d’una hora.
A més va atraure l’atenció de premsa i televisions per denunciar els abusos dels
intermediaris en aquests productes clau per a l’agricultura valenciana.
+info: https://n9.cl/or2ou
www.preusjustos.org

*fotografia cortesia d’Ana Cian, sòcia de Per l’Horta
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Presentació calendari 2022

Com sabeu, ja està al carrer el Calendari 2022: Fem l’horta possible!
Aquest any gaudireu més que mai dels productes locals: cada mes trobareu
una recepta de temporada amb ingredients locals proposada per entitats
gastronòmiques vinculades al territori. I aquestes receptes serveixen d’inspiració
per a les il·lustracions que les acompanyen, fetes per artistes amb la tècnica del
gravat.

Assemblea general 2020-2021

Com cada any i per tal de donar compliment als nostres estatuts, el darrer 22
de gener de 2022 vam celebrar l’assemblea General Anual. Es van esmentar les
activitats realitzades al llarg de l’any 2021, vam fer la publicació de comptes i vam
decidir les línies generals de l’organització per al 2022. I per descomptat,també
vam donar la benvinguda a les noves sòcies i socis de l’associació.
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Presentació la Façana de l’Horta

Participàrem junt a la Taula de la Partida de Campanar en la presentació de la
proposta ciutadana per a les Alqueries del Pouet: una transició horta-ciutat com
a alternativa al Parc Aquàtic.
+info: https://n9.cl/4lsob

Implantació racional de les energies renovables

Diumenge 6 de febrer ens vam concentrar en la plaça de la Mare de Déu, a València
per demanar una UBICACIÓ RACIONAL DE LES ENERGIES RENOVABLES i la
modificació del decret 14/2020 que regula la implantació d’aquestes energies
al nostre territori.
+info: https://n9.cl/lr7je
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Cicle de Tallers «AVE, RODALIES, CORREDOR MEDITERRANI?
Llums i Ombres del Transport Ferroviari»

Al llarg del mes de febrer hem gaudit a Ca Revolta de les ponències impartides
el 9, 16 i 23 per Vicent Torres, Dr en Economia i especialista en ordenació del
territori i transports; Joan Olmos, Dr Enginyer de camins i professor d’urbanisme
en la UPV i Joan Ramon Ferrandis, ferroviari i membre de la plataforma per la
defensa del Ferrocarril de la CGT. L’objectiu ha estat l’empoderament social en
defensa del territori i aclarir conceptes, plantejar dubtes i a conversar sobre els
conflictes territorials que afecten la ciutadania valenciana en l’actualitat.
1a sessió: https://n9.cl/47rhw
2a sessió: https://n9.cl/7reds
3a sessió: https://n9.cl/jfbl9

Comunicat accés nord Mislata

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques
i Mobilitat, continuarà endavant amb el polèmic projecte de la Ronda Nord
de Mislata. El traçat d’aquesta infraestructura sobre l’horta, respon més a un
ultratge del passat que als suposats valors i polítiques actuals de promoció de
l’Horta que el govern de la Generalitat Valenciana afirma promoure a través de
la Llei de l’Horta, el Pla d’Acció Territorial de l’Horta o del reconeixement SIPAM.
Considerem que no es pot tolerar ni comprendre que aquesta infraestructura
afecte de cap de les maneres a l’Horta de Campanar-Benimàmet. Per aquesta
raó, ens hem adherit al manifest que s’hi oposa.
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A hores d’ara

Ja està diponible la web del projecte ‘A hores d’ara. Experiències i memòria de la
defensa de l’Horta a través del seu arxiu’.
https://ahoresdara.com/ @ahoresdara

Manifestació Benimaclet 20F

El passat 20 de febrer, vam eixir al carrer una vegada més per defensar el model
de ciutat que volem. Per exigir que el nostre patrimoni, el nostre territori, la nostra
salut i vida, es prioritze davant el benefici econòmic d’una minoria.
Els moviments socials hem aconseguit lluita a lluita, manifestació a manifestació,
la ciutat que tenim hui en dia. NO AL PAI DE BENIMACLET I A TOTS ELS PAIS EN
PROCÉS. SÍ A UNA TRANSICIÓ HORTA-CIUTAT que ens permeta conviure, créixer
juntes i continuar produint aliments posant la vida al centre.
+info: https://n9.cl/pxhh3
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Acció comissió ciutat-port

El passat 11 de febrer vam tornar a manifestar la nostra oposició a l’ampliació del
port, tot coincidint amb la reunió de l’Autoritat Portuària de València.

Llei participació ciutadana

La Generalitat Valenciana estan reformulant la nova Llei de Participació Ciutadana.
Des de Per L’horta, hem redactat un comunicat amb propostes perquè aquesta
llei siga vinculant i de participació real.

Acció llei mordassa

Diumenge 13 de febrer ens vam sumar a la concentració davant de les Torres de
Serrans, per fer públic el refús de la reforma de la llei mordassa i demanar que es
respecten els Drets Humans.
+info: https://n9.cl/h5v0f

www.perlhorta.info
perlhorta@perlhorta.info
@perlhorta
@perlhorta
@perlhorta

