
Recollida menció Colibri 2022
El passat dijous quinze de desembre vam rebre la menció Colibrí per part de la 
fundació Horta Sud. Menció atorgada pel nostre treball en la defensa dels Drets 
Humans i els valors democràtics, la protecció de l’Horta, la millora de la qualitat 
de vida de les persones que habiten el nostre territori i la tasca incansable per fer 
front a l’emergència climàtica. 
Hi van participar membres de la Fundació Horta Sud, membres de Per L’horta i 
referents de la lluita per la defensa del territori com l’arquitecte i activista Carles 
Dolç. L’esdeveniment va comptar un debat enriquidor on es van esmentar 
problemàtiques d’actualitat com la vulnerabilitat i precarietat de la gent que 
treballa la terra, l’especulació urbanística i l’anomenat greenwashing, entre altres. 
+info https://n9.cl/my4l9
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Mercat Extraordinari Preus justos
Al llarg d’aquests dos mesos hem tornat a fer mercats de venda directa, on és la 
productora o productor la que ven a la consumidora el seu producte directament, 
garantint d’aquesta manera que siga possible un #PreuJust . En novembre vam 
estar en Burjassot i Alboraia i en desembre en Campanar i Benicalap. 
A més a més a tingut molta repercussió mediàtica, possibilitant que es faci una 
sensibilització a la població i que aquesta tinga opció de consumir productes de 
l’horta de primera qualitat i de kilòmetre zero. 
+info https://acortar.link/25EGKP
+ https://preusjustos.org/compra-local/

Manifestació Clam Pel Clima
Una vintena de col·lectius i assemblees de caràcter ecosocial del País Valencià, 
integrats en l’Aliança pel Clima vam organitzar per al dissabte 12 de novembre la 
manifestació Clam pel Clima. 
La convocatòria, a escala estatal, es va desenvolupar de manera simultània a A 
Corunya, Barcelona, Bilbao, Collado Villalba, Córdoba, Granada, Gijón, Logronyo, 
Madrid, Múrcia, Pamplona, Saragossa, Terol i València. Amb l’objectiu de 
visibilitzar la situació d’emergència climàtica i exigir als Governs justícia climàtica 
i energètica.
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La ZAL la volem tota verda
Hem participat amb la Comissió Ciutat Port de la mà de les companyes d’Agró 
Marfull protagonitzant una performance, muntant un hort amb verdures per 
reivindicar la importància de la Punta com a corredor verd.
+info   https://n9.cl/b9nfd

Jornada de Reflexió interna de Per L’horta
Per tal de repensar-nos i definir les futures línies de treball de l’associació, vam 
realitzar unes jornades internes de reflexió. A través de dinàmiques vam avaluar 
els fronts oberts del nostre dia a dia, i vam debatre per definir propostes per al 
futur de Per L’horta.
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Curs: Torna la Rajola?
El 18, 19 i 26 de novembre va tenir lloc el curs: Torna la Rajola?, organitzat per 
La Dula amb la col·laboració de La Repartidora i Per L’horta. Vam participar-hi 
acompanyades per Cuidem Benimaclet, Inés Gutiérrez Cueli, Pablo Carmona 
Pascual i Andrés Boix. Un espai d’aprenentatge, reflexió i debat col·lectiu sobre 
el nou cicle immobiliari i els seus efectes socials, econòmics, polítics, ecològics 
i territorials. Van finalitzar el curs amb una passejada pel PAI de Malilla amb les 
companyes del sindicat de barri de Malilla i  Mariola Fortuño.
+info https://larepartidora.org/cursos/rajola/

Presentació calendari 2023
Dissabte 17 de desembre de 10 a 14 h vam estar presentant el calendari Fem 
L’horta possible 2023 a L’Ecomaclet, en la plaça de Benimaclet. Aquest any tenim 
cada mes una dita valenciana il·lustrada a tall de collage! Gràcies especialment 
Pep Botifarra per compartir la seua saviesa de la cultura d’aquesta terra i a totes 
les artistes que han col·laborat per a poder fer-lo possible! No es quedeu sense 
el vostre exemplar! Podeu consultar els punts de distribució a les xarxes socials!
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Poeografies: poesia i fotografia. Presentació del llibre a Alboraia
Divendres, 2 de desembre, després de la posta del sol, vam estar en la presentació 
d’“Horta. Poesia i fotografia” de la mà de Eduard Marco i Toni Reus. 
Ben acompanyades per Maria Josep Escrivà d’Edicions 96, Vicent Adell, activista 
social i Lluís Fontelles, de Per L’horta.  

Debats de la Tardor
Repetint el format realitzat a les “Jornades per a la Revolta” realitzades a la 
primavera, hem coorganitzat els “Debats de la Tardor” amb Ca revolta i Joventut 
pel Clima. Al llarg del mes del novembre, vam compartir espai amb veus del 
feminisme rebel, de l’ecologisme per la defensa del territori, de l’Observatori 
contra la corrupció i de la lluita contra les desigualtats socials al País Valencià. 
Un espai fet des de les cures amb la voluntat de construir una reflexió col·lectiva 
molt necessària per als temps que corren. Des de Per L’horta, coordinarem una 
jornada amb les companyes de Per L’horta de la Safor, No al MAT de Castelló, 
Implantació Racional de les Renovables i Per L’horta d’Ontinyent, per poder 
compartir la seua tasca i obrir un debat entorn la defensa del territori. 
+info
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perlhorta@perlhorta.info

www.perlhorta.info

@perlhorta

@perlhorta

@perlhorta

“Ruralisme o barbàrie?” Jornades en Jaca
Per L’horta vam assistir a les Jornades “Ruralisme o barbàrie” realitzades en Jaca, 
per tal de debatre i promoure aliances per treballar conjuntament per un model 
agroalimentari més just, sostenible i respectuós amb el món rural. Amb una 
assistència de 200 persones representant a 150 col·lectius diferents: associacions 
del món rural i grups ecologistes. Dos dies de trobada i debat, de conèixer altres 
experiències. Gràcies a la invitació de Justícia alimentària, ja que ens ha permès 
establir vincles amb Amigues de la Terra. Una manera molt positiva d’unir 
sinergies i enfortir-nos mútuament.
+info  https://n9.cl/rm7u6


