
L’Horta és vida torna a l’Horta Nord!
Tres anys després de la resistència del Forn de Barraca desafiarem la pluja per 
reivindicar de nou la defensa de la nostra horta. Com recordareu, aquest és el 
mural que ens va regalar Diego Mir per a denunciar la destrucció de l’alqueria 
centenària baix l’ampliació de la V21.
Després de la seua destrucció al 2019, aquest setembre ha tornat la corxofa a la 
Partida Racó de Sant Llorenç per a recordar-nos que ara i sempre l’Horta és vida!
Grans i menudes s’acostaren a ajudar-nos a pintar aquest mural col·laboratiu, mil 
gràcies a totes per fer-ho possible! 
+info https://n9.cl/ota1w
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Mercat Extraordinari Preus justos
El passat 16 d’octubre vam celebrar el dia mundial de l’Alimentació Sostenible 
amb un mercat extraordinari per exigir #PreusJustos en la Plaça de la Reina. Va 
ser un èxit rotund, on l’acte de vendre esdevé una denúncia per conscienciar 
al voltant dels baixos preus dels productes agraris. Vam dir prou de protestar 
llançant el producte o regalant-lo, cal donar valor al producte!
+info https://acortar.link/nMiy6W
+ https://preusjustos.org/compra-local/

Jornades Aprofita VLC
AprofitaVLC és un conjunt d’entitats que formem part del Consell Alimentari de 
València i que treballen contra el malbaratament alimentari. El dissabte 24 de 
setembre vam participar a una taula rodona en la fira d’Almàssera Sostenible i vam 
celebrar el Dia contra el Malbaratament el dijous 29 enfront del Mercat Central 
de València. Vam fer un taller sobre causes i solucions per al malbaratament a 
l’Horta amb el Cicle Mitjà de Producció Agroecològica de l’IES Garrigosa, tallers 
de cuina d’aprofitament i un espectacle de circ.
+info https://acortar.link/nnd9Q6
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Comissió infraestructures del Consell de l’Horta
Des de Per l’Horta estem participant activament de la comissió d’infraestructures 
del Consell de l’Horta. Junt a altres entitats, estudiem els projectes proposats 
dins de l’àmbit de l’horta protegida pel Pla d’Acció Territorial per aturar aquells 
que atempten contra el caràcter agrari. Generalment regulem sol·licituds de 
nous restaurants, nous creixements urbanístics sota la figura d’enclavaments o 
construccions irregulars.

Presentació vídeos “Preus Justos”
Al llarg del mes de setembre i d’octubre hem fet el llançament dels videos 
emmarcats en la campanya de Preus Justos. Com podem cuidar la terra si no 
cuidem a les persones que la treballen? 
Aquesta campanya ha permès sentar a sindicats agraris i ecologistes en la mateixa 
taula per aconseguir el fi últim, millora de les condicions de vida i materials dels 
llauradors i llauradores. 
A través d’entrevistes, han sigut ells i elles les que ens han verbalitzat les seues 
problemàtiques i com consideren que es pot fer front a les mateixes. 
+info https://preusjustos.org/entrevistes/
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Intervegas
Els darrers 13, 14 i 15 d’octubre vam participar en les VIII Jornades estatals Inter-
vegas a Cantabria. Unes jornades sobre agroecologia, desenvolupament rural i 
despoblament: bases de la sobirania alimentària. Vam presentar la campanya 
de Preus Justos, la Guia d’Aliments de l’Horta i de la Mar d’Arrelaires i la iniciati-
va AprofitaVLC contra el malbaratament alimentari.
+info  https://intervegas.org/
+gravació jornades https://acortar.link/j3EDx0

Rodegem la ZAL 
Dissabte 29 d’octubre, en coordinació amb Agró i la Comissió Ciutat Port, vam 
fer una acció directa no violenta rodejant la ZAL amb pancartes en contra de 
l’ampliació del Port de València i l’atrocitat mediambiental que presenta la 
mateixa. 
+vídeo https://acortar.link/Yfow1R
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El pes de l’aigua-exposició fins el 11 de desembre
‘El pes de l’aigua’ és una exposició col·lectiva que tracta la qüestió de com 
gràcies a les lluites ciutadanes organitzades, avui dia disposem d’espais 
privilegiats a València, com ara El Saler i el parc del Túria. Un treball fruit de 
l’organització de la Comissió Ciutat Port de la qual formem part i amb la 
col·laboració de diversos artistes que han elaborat obres estrictament per a 
aquesta exposició. Es podrà visitar fins a l’11 de desembre al Centre de Cultura 
Contemporània del Carme.  
+ info https://acortar.link/G5mgef

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

