
La sentència de les veïnes anul·la el Pla Especial de la ZAL
Gran notícia! El passat 9 d’abril vam fer una roda de premsa amb les veïnes de La 
Punta davant la nova anul·lació del Pla Especial de la ZAL pel Tribunal Superior 
de Justícia (TSJCV). Mireia Vidal, portaveu de La Unificadora de La Punta, entitat 
que va interposar el recurs contenciós administratiu, va destacar que aquest és 
el recurs número 16 que ha guanyat l’associació veïnal en 30 anys de lluita. En 
la seua intervenció, Vidal va llegir els noms del veïns i veïnes del poble que han 
faltat al llarg de tots aquests anys i que no han pogut gaudir d’aquesta victòria 
judicial. “És el moment d’aturar la ZAL. Costa el mateix revertir-la que continuar 
amb la urbanització. Caldria fer un espai verd que connecte el llit del Túria amb 
el parc natural de l’Albufera” va declarar Josep Gavaldà, portaveu de Per l’Horta. 
Hem presentat un escrit a l’Ajuntament demanant la paralització immediata de 
les obres i estem organitzant noves accions al carrer, esteu a l’aguait!
+info: https://n9.cl/q3uwn
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Campanya finançament: no a l’ampliació del Port
El 12 de març vam organitzar una acció sorpresa a la mascletà. Estem de 
campanya de recaptació econòmica per presentar un recurs judicial contra 
l’aprovació imminent de l’ampliació del Port. Per això hem organitzat xerrades 
barri a barri: el passat 6 i 7 d’abril vam estar a Burjassot i a Benimaclet, amb el 
documental “Sota el port està el litoral” i col·loqui posterior. Si voleu portar-la al 
vostre barri escriviu a comissiovalenciaport@gmail.com.
+info: https://n9.cl/xdi4g
http://www.noampliacioport.org/

Jornades en defensa de l’horta a Tudela (Navarra)
Acción Ecologista de la Ribera-Navarra ens va convidar a parlar sobre la defensa 
de l’Horta de València, sobre el passat, present i futur de les agressions al territori 
i l’organització d’autodefensa davant l’urbanisme depredador.
+xerrada https://n9.cl/8lcf5
+TV Tudela (min19) https://n9.cl/sextd
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Festa de la carxofa
El darrer 5 de març vam estar a la plaça de Campanar amb les companyes de la 
Taula per la Partida celebrant la III Festa de la Carxofa. Es van dur a terme diverses 
activitats, incloent la degustació de carxofes de la Partida de Dalt! Vam estar-hi 
reclamant #preusjustos i promovent el consum de proximitat!
+info: https://n9.cl/dxfhx

Rotonda de Tendetes
Ens hem reunit amb els tècnics de la Diputació i el veïnat de Tendetes pel 
projecte d’una rodona a la carretera CV311. Si bé el veïnat té molts problemes 
de soroll per l’excessiu trànsit de camions, des de Per l’Horta defensem que la 
construcció d’una rodona sobre sòl productiu no és la solució. Cal restringir el 
trànsit industrial per camins agrícoles. Aquesta i altres propostes figuren en les 
al·legacions que hem presentat contra el projecte.
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Denúncia megarotonda entre Paiporta i Picanya
Denunciem una nova agressió a l’horta. Estan construint una megarotonda 
a Paiporta on es troba un partidor de llengües classificat com “un dels pocs 
elements valuosos des del punt de vista patrimonial que queden en la séquia de 
Benàger i Faitanar”, segons el Catàleg patrimonial de la @catedrahortaval. 
+info: https://n9.cl/uetb3

Presentació del llibre “Sota ciment”
Els passats 23 i 29 d’abril vam presentar “Sota Ciment”, un llibre d’il·lustracions on 
l’autora exposa un relat intergeneracional d’una família forçada a ser desnonada 
de l’Horta. Vam conversar amb l’autora, Olga Mollà, i els representants de l’editorial 
Caliu sobre les contínues agressions a l’horta de València, i vam recordar el cas 
concret de La Punta. Farem més presentacions, esteu a l’aguait!
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Jornada lúdica per a re-imaginar l’horta. Castellar-L’Oliveral
El dissabte 9 d’abril vam reflexionar sobre l’horta que volen les veïnes de Castellar- 
L’Oliveral. Férem una xarrada per visibilitzar la importància dels espais verds per a 
la nostra ciutat i s’hi defensà la reconnexió del Llit del Túria i l’Albufera a través de 
La Punta. Una proposta més realista que mai ara que el TSJCV ha anul·lat de nou 
el Pla Especial de la ZAL per la seua il·legalitat. L’Horta Sud es mereix un entorn 
més saludable que millore la nostra qualitat de vida.

Ens ajudes a defensar l’Horta? Fes-te’n sòcia!
Les sòcies són una part fonamental per portar endavant la nostra tasca! Per agrair-
vos el vostre suport, aquests mesos regalem un preciós paquet de llavors de 
plantes silvestres mengívoles, tradicionals agrícoles o ornamentals del col·lectiu 
@eixarcolant, no te’ls perdes!

perlhorta@perlhorta.info

www.perlhorta.info

@perlhorta

@perlhorta

@perlhorta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVtulOnqYRVC5iZdGn32HNnYcU9xWdWNal29XWSJFmbfc-KA/viewform?c=0&w=1

