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Una nova sentència del TSJCV torna a declarar la ZAL del port
«nul·la de ple dret»

Després de 4 anys de procés judicial, el TSJ-CV respon al recurs presentat per
Per l’Horta en representació de la plataforma «Horta és futur, No a la ZAL». La
sentència declara la ZAL «nul·la de ple dret», coincidint amb la resolució de fa tres
mesos del recurs de La Unificadora, l’Associació de Veïnes de La Punta. El TSJ-CV
torna a assenyalar que no es van realitzar els estudis d’impacte ambiental de
forma procedent i que els terrenys actuals no poden considerar-se sòl urbà, sinó
que han de valorar-se com sòl agrícola d’especial protecció.
Des de Per l’Horta celebrem la resolució judicial i volem agrair a tota la ciutadania
que va col·laborar en el finançament de la campanya “La ZAL al tribunal”, a
través de la qual es va fer possible la interposició del recurs. Ara queda esperar
que els polítics actuen en conseqüència i facen el possible per a aturar unes
obres urbanitzadores que encara que continuen en marxa tot i les reiterades
declaracions d’il·legalitat del pla.
+info: https://n9.cl/96fjtg
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Des de Per L’horta denunciem que el Pla de Mobilitat Metropolitana de València
(PMoMe), presentat darrerament per la Generalitat Valenciana, assumeix de
manera acrítica projectes que són incompatibles amb la lluita contra el canvi
climàtic i la recuperació d’espai públic.
El darrer 30 d’agost vam presentar les al·legacions reivindicant que els plans
de mobilitat haurien d’estar supeditats a la planificació territorial per evitar
l’autonomia dels projectes d’infraestructures respecte al marc urbanístic.
A més, hem denunciat que el termini cedit per l’Administració per a presentarles ha sigut escàs, tenint en compte la gran quantitat de material a analitzar i, a
més, coincidint amb el període vacacional.
El procés participatiu previ ha estat molt restringit i carent d’informació pública
consistent.
+info: https://n9.cl/pi4bc
+al·legacions: https://n9.cl/bp3ze
+informe crític: https://n9.cl/dbd57
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Unir, Cosir i Ensamblar allò trobat
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Sovint, passejant, trobem diversitat d’objectes, alguns de més propers i d’altres
de més llunyans a la idea que tenim d’escombraries. Coses que hi han acabat
després de fer-se servir i s’ha decidit que ja no tenen més vida útil, perquè
l’ha arrossegat el vent o perquè algú ho ha oblidat, i finalment passa a ser un
malbaratament, un bé comú sense una propietat definida.
Samuel Ramírez i l’Ajuntament d’Almàssera van organitzar uns tallers per aprofitar
i fer art amb coses trobades, per donar-li una segona vida. Des de Per L’horta, vam
participar divendres 15 de juliol guiant un passeig per l’horta d’almàssera per
comprendre i respectar l’horta i els seus processos.
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Pròximament...
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El passat mes de juliol preparem el mur d’una alqueria a la partida Racó de Sant
Llorenç per a pintar un nou mural d’”Horta és vida”, la imatge que ens va regalar
l’artista Diego Mir en la lluita del Forn de Barraca. El diumenge 18 de setembre
farem la pintada, tindrem un esmorzaret i esteu totes convidades! Si voleu rebre
més informació envieu-nos un correu a perlhorta@perlhorta.info

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

