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L’Horta 
Sud 
completa 
la seua 
xarxa de 
carril bici
�Un gran pas en la 
descarbonització del 
transport i la lluita contra 
la crisi climàtica }

¾A.P. HORTA SUD.
Hui s'inaugura una xarxa de carrils bici que 
connecta tots els pobles de la comarca de 
l'Horta Sud, i que permet moure's en bicicleta 
pels diferents municipis de la comarca i fins a 
la ciutat de València sense haver d'abandonar 
en cap moment les vies ciclistes.

Els carrils bici que conformen la xarxa 
transcorren per arbredes, estan il·luminats 
per poder-hi circular amb la màxima segure-
tat possible duran la nit, tenen una amplada 
mínima de dos metres i una senyalització 
uniforme en tots els seus punts. 

Aquest projecte ha estat treballat per l'ali-
ança associativa #SeràHortaSud, que busca 
aconseguir avanços en clau comercal alineats 
amb l'Agenda Urbana 2030 i els ODS i liderat 
pel Col·lectiu Soterranya. També ha comptat 
amb la col·laboració del personal tècnic i electe 
de les institucions municipals i d'institucions 
supramunicipals, com la Mancomunitat Horta 
Sud, la Diputació de València i la Generalitat. 
Així mateix, el projecte ha estat finançat en part 
amb Fons Europeus per a la reconstrucció.

D’altra banda, l’ampliació del carril bici no 
ha estat l’única mesura per impulsar munici-

pis més amables i sostenibles. Els vint muni-
cipis s’han sumat a les ‘Ciutats 30’, que limita 
la circulació amb cotxe als 30 kms/h en totes 
les vies urbanes d’un sol carril per sentit. 

La comarca s’ha convertit en un referent a 
escala nacional i internacional, i ha aconse-
guit grans millores gràcies al treball en xarxa 
de les associacions i el suport i la predispo-
sició institucional. Pels membres de l’aliança 
associativa, “s’ha constatat que si abando-
nem les inèrcies partidistes i remem tots en 
la mateixa direcció per a millorar la comarca 
és possible arribar a grans acords de futur”.
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El llit del Túria es converteix en 
un corredor verd que connecta 
els Parcs Naturals del Túria i 
l’Albufera 
Més de 2 milions de m2 per a l’ús de la ciutadania

J.H. Horta Sud. 25.07.2021
A la comarca de l’Horta Sud a l’àrea metro-
politana de València, hui es fa possible la di-
rectiva europea de connectar els Parcs Natu-
rals. Ajuntament de València, Confederación 
Hidrográfica del Júcar, Mancomunitat Hor-
ta Sud, Generalitat Valenciana, Coordina-
dora del Parc Natural del Túria, Fundació 
Assut, entitats ecologistes i veïnals, han fet 
possible que el projecte 'Llit nou, riu nou' 
poguera ser una realitat. Un deute històric 
que hui es veu complit amb la creació d’una 

nova infraestructura verda que harmonitza 
la funció de drenatge amb el seu ús públic 
i d’espai ecològic. Diverses associacions es 
mobilitzaren fa 10 anys amb aquesta reivin-
dicació amb el propòsit de promoure una 
ordenació urbana que respectara el futur 
sostenible de l’Horta Sud. Hui el nou llit del 
riu Túria es converteix en un eix vertebra-
dor entre els parcs naturals de l’Albufera i 
el Túria, mitjançant la implantació d’un cor-
redor dotacional verd al llarg del nou llit del 
Túria, des de Quart de Poblet fins a Pinedo. 

L’Horta Sud 
estalvia més de 
400.000 € per 
municipi i any 
en la seua factura 
elèctrica 
La comarca augmenta 
la producció d’energies 
renovables i avança cap 
a l’autoconsum en les 
instal·lacions municipals.
——————————

Àmunt 04.10.2027 
La comarca de l’Horta Sud es con-
verteix en líder europea en comuni-
tats energètiques amb l’impuls de les 
administracions públiques i l’aliança 
associativa. Els resultats de l’estudi 
publicat hui per la Generalitat mos-
tren com la comarca de la província 
de València segueix la seua tendèn-
cia i es consolida com la que menys 
percentatge de pressupost municipal 
destina a aigua i electricitat. Igual-
ment, els incentius municipals en 
l’IBI han animat a la ciutadania a fer 
el pas a l’autoproducció i la constitu-
ció de comunitats energètiques. 

Aquesta tendència, iniciada en 
2022, es deu, segons membres de la 
plataforma #SeràHortaSud a cinc 
factors principals: “l’acurada anàlisi 
realitzada anualment per constatar 
‘punts negres’ de despesa, l’aposta 
per sistemes intel·ligents d’estalvi 
d’aigua i energia, l’impuls de les ener-
gies renovables, la mancomunització 
de serveis i el canvi al subministra-
ment per part de companyies ètiques, 
de proximitat i arrelades al territori”. 

D’aquesta manera, l’Horta Sud 
es segueix consolidant com una 
comarca de referència a escala na-
cional i internacional, un model a 
imitar per molts territoris d’arreu 
del món. Hui mateix, Presidència 
de la Generalitat ha anunciat tam-
bé que, d’ací a menys d’un mes, 
càrrecs electes i membres del teixit 
associatiu de l’Horta Sud participa-
ran en la Cimera del Clima per ex-
posar el model d’èxit de la comarca.
—————————–––——————————
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El Diari.com
—————————
L’horta de 
Valencia, un 
model de 
producció 
d’aliments 
únic a Europa 

Com escrivia Carme Meló al Diari.es fa 
uns anys “’l’àrea metropolitana de Valèn-
cia presenta una característica que la fa 
única i singular. Està envoltada per l’horta, 
espai agrícola periurbà que durant segles 
ha proveït d’aliments la ciutat i els vol-
tants, paisatge cultural generador de vida 
i d’identitat que ha coevolucionat amb els 
seus habitants, els quals l’han respectada 
i l’han mantinguda en un intercanvi mutu 
i enriquidor” El col·lectiu Per l’Horta, junt 
a altres associacions, fa realitat el seus 
somnis de veure l’Horta protegida, cul-
tivada, amb un segell de qualitat i impuls 
als productes agrícoles que han situat 
aquesta comarca valenciana com a punt 
de referència en matèria de sostenibilitat, 
comerç de proximitat, cultura, patrimoni i 
relacions socials. Anys de mobilitzacions, 
demandes, al·legacions a lleis insosteni-
bles, propostes, iniciatives de legislatura 
popular, etc., comencen a donar resultats 
amb l’acord al que es va arribar al 2021 per 
part de totes les administracions públi-
ques i la societat civil de posar en marxa 
un pla d’impuls, recuperació i resilència 
per caminar cap a una societat sostenible. 

—————————

La primera àrea metropolitana 
d’Europa connectada amb 
un cinturó verd de més de 2 
milions de m2 de zones verdes
500.000 arbres s’han plantat en l’última dècada a l’Horta Sud, a 
l’àrea metropolitana de València, ajudant a l’estratègia europea 
i de la Generalitat en la lluita contra el canvi climàtic i construint 
ciutats més sostenibles.
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El pas de l’asfalt a les ciutats verdes, és pos-
sible. Així ho demostra l’exemple de l’Horta 
Sud, a la província de València. En els últims 
anys, gràcies a un pacte transversal que s’ha 
convertit en projecte comú entre associaci-
ons, institucions públiques, empreses i perso-
nes expertes, els municipis d’aquest territori 
han experimentat un canvi molt destacat.

En moltes ocasions hem sentit que no 
era possible treure els vehicles privats dels 
centres urbans, i l’Horta Sud ha demostrat 
que això no és imprescindible si s’efectuen 
polítiques públiques adequades. Des que 
els principals actors polítics, socials i eco-
nòmics del territori van decidir unir forces 
per millorar la comarca, els canvis s’han 
anat fent palpables. A poc a poc, construint 
municipis més amables que conviden a la 
ciutadania a agafar la bicicleta i a passejar.

Aquests municipis han aconseguit arri-
bar, de mitjana, als 25 metres quadrats de 
zones verdes per habitant. El pas de l’asfalt 
a les ciutats verdes ha incrementat. Com 
diu J.A., veí de l’Horta Sud, “ara caminem 
més pel carrer, eixim a passejar i no mirem 
València com una realitat inassolible. Ens 
podem mirar de tu a tu”. C.R., veïna d’un 
dels municipis amb més zones verdes de la 
comarca, ho valora pensant en els xiquets 
i xiquetes: “sempre déiem que volíem dei-
xar un futur millor als nostres fills i filles i 
mai féiem res. Ara els podem mirar als ulls, 
els estem deixant unes ciutats millors, més 
habitables”. A més, “ara hi ha molta gent 
que aprofita el cap de setmana per venir a 
passejar ací, s’implica en la vida cultural 
del nostre municipi i enforteix el comerç 
local. Hi guanya tothom”, sentencia C.R.



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org
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Alaquàs, Aldaia, Alfafar, 
Catarroja, Manises, 
Mislata, Paiporta, 
Picanya, Picassent, 
Quart de Poblet, Sedaví, 
Torrent i Xirivella.

Es permet l’ús comercial de l’obra 
i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals s’ha de 
fer amb una llicència igual a la 
que regula l’obra original. Imprés 
en paper 100% reciclat. Procés 
de fabricació sense clor i sense 
blanquejadors òptics. Homologat 
internacionalment amb l’Àngel 
Blau, cigne Nòrdic i NaPM. Una 
vegada m’hages utilitzat, passa’m 
a una altra persona o recicla’m. 
1.600 exemplars.

Si teniu qualsevol dubte 
o suggeriment per a la 
Fundació Horta Sud, 
podeu enviar-nos-la 
al correu electrònic 
comunicacio@
fundaciohortasud.org 
i vos atendrem amb molt 
de gust
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————————————————————————————————————————————————————————— 
EL�MON
————————————————————————————————————————————————————————— 

L’Aliança Associativa 
#SeràHortaSud es converteix en 
model de participació
Aquest model es basa en l’elaboració de propostes des de l’anàlisi de dades 
objectives, les aportacions de persones expertes, el diàleg constructiu i el 
compromís històric de les associacions en els diferents temes.
—————————

Les associacions estan gestionant un 5% del pressupost 
municipal en projectes i serveis públics, amb un model 
de gestió cívica i comunitària que té com a fi el bé comú 
i no el benefici empresarial.

Com han constatat diversos estudis d’avaluació 
d’impacte de l’acció de l’associacionisme, les associaci-
ons són entitats clau en la consolidació de l’Economia 
del Bé Comú: multipliquen per tres i algunes vegades 
fins i tot per quatre els diners que els organismes pú-
blics els hi destinen. Des de la Fundació Horta Sud 
mostren la seua satisfacció amb l’aconseguit, ja que 
després de diversos anys intentant demostrar que 

“aportar diners a les associacions no és una despesa, 
sinó una inversió rendible”, les institucions “han fet un 
pas endavant i han entés el missatge, canviant la forma 
de fer i d’entendre la política”. 

L’augment del pressupost destinat a les associacions 
ha tingut conseqüències directes en la vida associativa de 
la comarca: en tots els municipis de la comarca ha aug-
mentat el percentatge de població associada i participació 
de la ciutadania en projectes de la ciutat. Els augments 
pressupostaris han propiciat també més implicació ciuta-
dana, i s’han duplicat, en el total de la comarca, el nombre 
d’activitats anuals realitzades per les associacions.

 noticiesplaça
————————————————————————————————————————————————————————— 

Un pla d’impuls comarcal fa créixer 
l’economia circular i el comerç local 
a tots els municipis
7/04/2028. HORTA SUD. Diverses inversions en els 
polígons, la indústria i el comerç situen a l’Horta Sud 
com a lloc preferit per les empreses sostenibles per a 
instal·lar-se. Per altra banda,, les mesures adoptades 
per tots els municipis de l’Horta Sud per tal d’im-
pulsar i enfortir el comerç local han començat a do-
nar els seus fruits. Només un any després de la seua 
aplicació, el nombre de comerços locals ha mostrat 
un lleuger increment en la comarca, i han comen-
çat a canviar els hàbits de consum de la població.

A més de les ajudes impulsades tant des dels 
diversos municipis de la comarca com des de la 

Mancomunitat i altres institucions públiques per 
evitar una caiguda en massa dels comerços locals, 
altres polítiques actives han servit per a revitalit-
zar la vida comercial als diferents pobles i ciutats. 

Entre les polítiques impulsades destaquen la 
moneda comarcal #L’Horteta, la targeta ‘DeL-
HortaSud’ i les bonificacions a escoles, empreses i 
entitats que facen almenys la meitat de la seua des-
pesa en materials de qualsevol índole a la comarca. 
També s’ha posat en marxa un sistema de repar-
timent comarcal a través de la plataforma Nova-
terra Logistics per al repartiment de proximitat. 

HortaInformació
————————————————————————————————————————————————————————— 

Els barrancs actuaran com a 
espai de contenció contra el 
canvi climàtic
Un projecte pilot que recuperarà les funcions tradicionals dels barrancs de contenció enfront de les 
riuades. El projecte ha reconnectat la xarxa de barrancs a la comarca de l’Horta Sud, àrea metropolitana al sud 
de València, i ha ampliat la seua capacitat de desaigüe. Dins de les diferents mesures preses s’ha recuperat 
l’espai furtat als barrancs eliminant infraestructures i edificacions il·legals, impulsant un pla de neteja i manteni-
ment i plantant arbres en les bores per a contenir els marges. En definitiv,a s’han renaturalitzat i s’ha fet possi-
ble un ús compatible a l’ús que sempre ha fet la ciutadania la major part de l’any quan els barrancs estan secs. 


