
Concentració No a la ZAL en suport de les veïnes de La Punta
Amb motiu de les declaracions de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de 
València davant l’anul·lació del Pla Especial de la ZAL pel TSJCV, vam organitzar 
el dijous 16 de juny una concentració davant el Palau de la Generalitat per exigir 
l’aturada total de la ZAL del port de València i el reverdiment de La Punta.
Va ser una jornada multitudinària plena d’emocions, on gent de diversos punts i 
col·lectius vingueren a mostrar el seu suport a les veïnes de La Punta. Es va iniciar 
amb la jove Muixeranga de València acompanyada de tabal i dolçaina, després 
hi hagué breus parlamenta de Mireia Vidal, de la Unificadora, Sara Navarro, de 
Joventuts pel Clima, Majo Siscar, directora del Human Fest, i Josep Gavaldà, de 
Per L’horta. Es va obrir un torn de preguntes i després vam sopar totes a la fresca. 
Per acabar la jornada es va fer una projecció de parts del documental Atornallom 
sobre els murs de la Generalitat.
+info: https://n9.cl/y8etd
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Presentació de la PNL contra l’Ampliació del Port a Madrid
El dimarts 24 de maig ens vam desplaçar a Madrid amb la Comissió Ciutat-
Port i Joventut pel Clima per tal de seguir en directe el debat parlamentari 
sobre la Proposició No de Llei (PNL) contra l’Ampliació del Port de València 
que presentàrem a l’octubre de 2021. Vam demanar la paralització del projecte 
d’ampliació del Port, el desmuntatge del dic nord existent i la recuperació de 
la ZAL com a espai verd de la ciutat de València. També vam demanar un nou 
model de governança més democràtica i transparent dels ports espanyols atesos 
els grans impactes que causen sobre els territoris on s’instal·len. La PNL ha sigut 
defensada pels sis partits que van signar-la l’octubre passat i que van insistir en 
les seues intervencions en la necessitat de desistir d’un projecte que és contrari a 
les polítiques que el mateix Govern preconitza en matèria climàtica.
+info: https://cutt.ly/pJKr5hx

Xerrades sobre la ZAL
El dissabte 14 de maig vam estar a la Granja Julia, a Paterna, parlant sobre la ZAL. 
Vam compartir taula amb les companyes de No+ByPass, la Coordinadora de les 
Moles, Aliança per l’Emergència Climàtica i Cuidem Benimaclet. El divendres 17 de 
juny vam participar en una taula rodona amb Mireia Vidal de la Unificadora i Julia 
Pineda de Crearqció. Vam abordar la part urbanística del projecte de l’ampliació 
del Port de València i la seua zona logística, així com la vessant històrica i vivencial 
de les veïnes i la defensa del territori i la lluita als tribunals. També vam estar el 
dissabte 25 de juny al CSOA Horta conversant amb Joventuts pel Clima sobre la 
destrossa de La Punta i l’ampliació del Port.
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Com preveure inundacions amb sistemes de drenatge 
sostenible: El cas pràctic del Barranc de la Saleta. 
El dimarts 31 de maig, Laurens Stuijvenberg, estudiant holandés del màster 
International Land and Water Management i becari col·laborador de Per L’horta, 
va presentar a Ca Revolta el seu projecte per a incorporar sistemes de drenatge 
sostenible al Barranc de la Saleta. Cal donar suport a iniciatives creatives i 
sostenibles per fer front al Canvi Climàtic com a alternativa a les solucions de 
formigó que tant han fragmentat el nostre territori. Pròximament ens reunirem 
amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per debatre i arribar a punts de 
trobada sobre el projecte de canalització de formigó que està sobre la taula. 

VI Marxa d’Escoles per l’Horta
El dijous 5 de maig vam estar a Meliana en les jornades de la Marxa d’Escoles per 
l’Horta amb el lema “L’horta és vida”. L’objectiu d’aquest esdeveniment és valorar 
l’horta i treballar, des d’una perspectiva educativa, les oportunitats i els reptes que 
ens presenta aquest espai agrari, ambiental i paisatgístic. Vam realitzar un taller 
amb l’alumnat que va poder conversar amb nosaltres sobre l’horta de València i 
les principals sèquies històriques. 
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Xerrada al IES Vicent Andés Estellés de Burjassot
El divendres 13 de maig vam estar a l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot amb 
Intered per parlar amb l’alumnat sobre la importància dels moviments socials 
per a la ciutat de València. Conversàrem sobre les campanyes “El llit del Túria és 
nostre i el volem verd” i “El Saler per al poble”, i també sobre la importància de la 
protecció de la nostra horta. Després vam fer un taller de bombes de llavors per 
a portar el verd al pati de l’institut.

En temps incerts Debats per a la Revolta! 
Al llarg del mes de maig hem participat amb les companyes de Ca Revolta i 
Joventut pel Clima fent un exercici de reflexió col·lectiva, d’intercanvi d’idees, 
de propostes i d’escolta en les diverses temàtiques de les jornades. Des de Per 
L’horta vam promoure les conferències de Javier Felipe i Andreu Escrivà. La 
primera tractava sobre els límits al creixement i a les polítiques de renovació 
energètica, on va ficar de rellevància que en la pràctica és impossible assolir una 
transició energètica sense decreixement: no hi ha suficients recursos minerals al 
planeta per a totes les plaques solars i molins eòlics que caldrien. Seguint amb 
aquesta línia argumentativa, Andreu Escrivà va reflexionar sobre com dur a terme 
la transició ecològica en un món finit. Tot un èxit, continuarem a la tardor!
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Projecció d’Alcarràs al Lumiere
Divendres 3 de juny vam projectar la pel·lícula Alcarràs a la terrassa del cinema 
Lumière a Alboraia. Vam convidar a gent d’Alcarràs i de Carrícola per debatre 
sobre la situació de l’agricultura frutícola en la zona de Lleida comparant-la amb 
el territori valencià.  Aquelles que van voler van fer soparet a la fresca mentre 
veien la pel·lícula. Tot un èxit d’assistència! 

Taules participatives del Pla Verd
Durant els dies 15, 16, 17 i 18 de juny vam assistir com a persones expertes a 
les taules participatives per a la redacció del Pla Verd i de Biodiversitat de 
l’Ajuntament de València, un document clau per a reflexionar sobre el model 
de ciutat que volem. Raonàrem sobre la infraestructura verda i blava, els 
possibles anells de la ciutat de València o els potencials del litoral de la ciutat. 
Fou una ocasió per posar en pràctica els continguts de la nostra publicació 
“Pensar en verd: cap a la resiliència territorial en temps d’Emergència Climàtica”.
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Rutes educatives a La Punta
El passat dimecres 15 de juny vam estar amb dos centres escolars fent una ruta 
per La Punta dins del projecte “La Sostenibilitat al Plat” de CERAI. Amb més de 
40 alumnes vam conéixer l’Horta de La Punta: la seua biodiversitat, el patrimoni 
agrícola, arquitectònic i hidràulic i també les lluites veïnals contra les amenaces 
a les quals s’ha vist sotmesa en els darrers anys. 

La Fira Alternativa 2022
Després de dos anys sense poder gaudir d’un dels esdeveniments més esperats 
per la ciutadania a València vam omplir el vell llit del Túria amb VIDA els dies 10, 
11 i 12 de juny. Vam muntar paradeta amb el nostre material i participarem en la 
presentació del llibre “Sota el ciment” amb l’autora Olga Mollà. Les companyes de 
la Comissió Ciutat-Port van fer una xerrada sobre l’Ampliació del Port i la 
situació actual de la Zona d’Actuacions Logístiques (ZAL).
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Presentació de la Guia d’Aliments de l’horta i de la mar per a 
València i preus justos
Ja  està ací la guia per comprar de proximitat i temporada a València! Vam fer la 
presentació junt a la campanya de preusjustos.org el passat 30 de juny. Esteu a 
l’aguait que en setembre vindran més presentacions pels barris! 
+info: https://n9.cl/zxp1u

perlhorta@perlhorta.info

www.perlhorta.info

@perlhorta

@perlhorta

@perlhorta

Debat sobre el futur de l’horta
Dimecres 22 de juny vam assistir a les Taules de debat organitzades pel Levante 
EMV a conversar sobre el futur de l’horta. Vam compartir espai amb membres de 
les institucions públiques i els debats giraren entorn de la situació econòmica i 
l’Horta de València. Des de Per L’horta vam defensar la importància de l’horta per 
a fer front a la situació d’Emergència Climàtica i la necessitat de prioritzar el seu 
valor productiu garantint la sostenibilitat dels projectes agrícoles locals. No es pot 
cuidar l’horta si no es cuida a aquelles persones que la cuiden i si no s’inverteixen 
els recursos econòmics pertinents per a impulsar l’economia local.
+info: https://n9.cl/9z0qg

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

