
 

   
 

 

NOTA DE PREMSA 

Les xerrades de conscienciació sobre les conseqüències d’ampliar 

el port de València arriben a Torrent 

L’acte, que servirà de prèvia a la manifestació del divendres 22, se celebrarà 

a la Casa de Cultura i hi intervindran membres de la Comissió Ciutat-Port i de 

Joventut pel Clima 

  

Torrent – 13 d’octubre. El pròxim dilluns dia 18 d’octubre la Casa de Cultura de Torrent 

acollirà, a les 19:30 h, una xerrada-col·loqui sobre les conseqüències que tindria 

l’ampliació del port projectada, tant en la ciutat de València com en la seua àrea 

metropolitana. En l’acte hi intervindran Josep Gavaldà, membre de Per l’Horta i de la 

Comissió Ciutat-Port, i David Adrià, membre de Joventut pel Clima – Fridays for Future, 

entitats organitzadores de la manifestació convocada pel divendres 22 d’octubre.     

La Casa de Cultura de Torrent acollirà, el pròxim dilluns dia 18 d’octubre a les 19:30 h, una 

xerrada-col·loqui sobre les conseqüències que tindria l’ampliació del port actualment 

projectada tant en la ciutat de València com en la seua àrea metropolitana i, especialment, 

en la comarca de l’Horta Sud, territori metropolità que més afectat es veuria per l’ampliació. 

L’acte, organitzat pel CSA La Llavor i la Comissió Ciutat-Port, amb la col·laboració del 

Col·lectiu Soterranya, la Comissió 9 d’Octubre, la Comissió 8 de març i la Fundació Horta 

Sud, servirà també per a fer una crida a la mobilització de cara a la manifestació convocada 

pel divendres 22 d’octubre a la ciutat de València sota el nom “Pensem global, actuem local: 

No a l’ampliació del port de València”. 

En la primera part de l’acte intervindran Josep Gavaldà, membre de la Comissió Ciutat-Port i 

Per l’Horta, i David Adrià, membre de Joventut pel Clima – Fridays for Future, com a 

representants de les entitats convocants de la manifestació. Gavaldà i Adrià explicaran els 

motius de la mobilització convocada i els efectes de l’ampliació del port, així com el paper que 

ha de jugar la ciutadania organitzada i especialment la joventut davant aquestes iniciatives 

en un context d’emergència climàtica com l’actual. 

Posteriorment, s’obrirà a la ciutadania la possibilitat d’intervenir, amb la finalitat de reflexionar 

conjuntament sobre les futures accions i estratègies a seguir.  

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Aleix Pujol Puigmal 
Telèfon: 961 553 227 | Correu: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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NOTA DE PRENSA 

Las charlas de concienciación sobre las consecuencias de ampliar 

el puerto de València llegan a Torrent 

El acto, que servirá de previa a la manifestación del viernes 22, se celebrará 

en la Casa de Cultura e intervendrán miembros de la Comissió Ciutat-Port y 

de Joventut pel Clima 

  

Torrent – 13 de octubre. El próximo lunes día 18 de octubre la Casa de Cultura de 

Torrent acogerá, a las 19:30 h, una charla-coloquio sobre las consecuencias que 

tendría la ampliación del puerto proyectada, tanto en la ciudad de València como en su 

área metropolitana. En el acto intervendrán Josep Gavaldà, miembro de Per l’Horta y la 

Comissió Ciutat-Port, y David Adrià, miembro de Joventut pel Clima – Fridays for 

Future, entidades organizadoras de la manifestación convocada para el viernes 22 de 

octubre. 

La Casa de Cultura de Torrent acogerá, el próximo lunes día 18 de octubre a las 19:30 h, una 

charla-coloquio sobre las consecuencias que tendría la ampliación del puerto actualmente 

proyectada, tanto en la ciudad de València como en su área metropolitana y, especialmente, 

en la comarca de l’Horta Sud, territorio metropolitano que se vería más afectado por la 

ampliación. 

El acto, organizado por el CSA La Llavor y la Comissió Ciutat-Port, con la colaboración del 

Col·lectiu Soterranya, la Comissió 9 d’Octubre, la Comissió 8 de març y la Fundació Horta 

Sud, servirá también para hacer un llamamiento a la movilización de cara a la manifestación 

convocada para el viernes 22 de octubre en la ciudad de València bajo el nombre “Pensem 

global, actuem local: No a l’ampliació del port de València”. 

En la primera parte del acto intervendrán Josep Gavaldà, miembro de la Comissió Ciutat-Port 

y Per l’Horta, y David Adrià, miembro de Joventut pel Clima – Fridays for Future, como 

representantes de las entidades convocantes de la manifestación. Gavaldà y Adrià explicaran 

los motivos de la movilización convocada y los efectos de la ampliación del puerto, así como 

el papel que debe jugar la ciudadanía organizada y especialmente la juventud frente a esas 

iniciativas, en un contexto de emergencia climática como el actual. 

Posteriormente se abrirá a la ciudadanía la posibilidad de intervenir, con la finalidad de 

reflexionar conjuntamente sobre las futuras acciones y estrategias a seguir. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Aleix Pujol Puigmal 
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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