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Aquesta comunicació només pretén ser una aproximació al tema, 
basada més en experiències personals que en un estudi sistemàtic de 
caràcter històric o sociològic. Molts dels grups i els fets citats els conec 
directament. 
El primer grup ecologista valencià, Margarida (i altres herbes), ja 
presentava units ecologisme i arrelament al territori (i una visió novedosa 
de l’acció socio-política), encara que sense fer-ho explícit. No és 
d’extranyar si recordem que entre els seus impulsors estaven J. V. 
Marqués i Jaume Martínez Bonafé. 
Posteriorment van aparèixer, coincidint quasi en el temps, el GEL i AVIAT 
que partien de plantejaments polítics ben diferents i que tenien també 
opcions distintes en aquest aspecte de la visió de país i l’arrelament al 
nostre territori. 
El GEL, grup llibertari, molt lligat a la CNT, era d’obvies visions anarquistes i 
mantenia un despreci notori davant totes les fronteres i nacionalismes, 
així com poc d'interés en destacar les arrels al territori, tret de les molt 
locals i desvinculades de qualsevol plantejament nacionalista. 
Pel contrari, AVIAT partia d’un plantejament polític més vinculat al que 
en aquell moment es deia extrema esquerra (i ara simplement diríem 
esquerra) amb clares i patents connexions amb una visió si no 
nacionalista, almenys conscient de la necessitat de defensar el País 
Valencià i també el dret d’autogovern, la cultura i la llengua. 
Aquestes dues tendències han anat subsistint, malgrat la desaparició 
d'aquests dos grups, si bé la línia del Gel ha sigut molt minoritària. Només 
alguns col.lectius menuts de l'àrea metropolitana de València i alguns 
altres de caràcter molt local o comarcal han mantingut aquesta visió 
preponderantment llibertaria; no obstant, alguns dels col.lectius més 
clarament de component llibertari han manifestat plantejaments molt 
definits de defensa del PV, con ara La Carrasca, d’Alcoi. Han estat altres 
col.lectius, com ara grups més “ambientalistes” d’Alacant i Castelló qui 
han mantingut posicions més tèbies o ambigües en aquest tema 
(especialment als voltants d’Alacant, amb les dificultats llingüistíques, pel 
mig). En els primers moments de l'ecologisme hi havia una certa divisió 
entre els col.lectius que pretenien ser “apolítics” o d’estudi, front aquells 
que eren clarament grups d’acció i de plantejaments polítics, com per 
exemple Acció Ecologista, successor d’AVIAT i que després s’uniria a 
Agró. 
En conjunt ha esta majoritària la visió de compromís amb el PV i 
d’arrelament al territori, tant en el col.lectiu més potent a nivell de tot el 
territori (però especialment significatiu a València ciutat i comarques 
properes): l’ esmentat Acció Ecologista-Agró, com en altres col.lectius 
comarcals, especialment de les comarques centrals (Safor, Ribera, 
Alcoià-Comtat,...). 
Aquesta visió predominant és coherent amb els plantejaments 
ecologistes, crec jo. Defensa del Planeta, però començant pel que tens 
més a prop; coneixement profund del teu entorn, començant també pel 
més pròxim (no necessàriament l’immediat) arrelament al territori, 
defensa de la diversitat,... d' alguna manera reflexa l'idea verda de que 
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cal pensar global i actuar local. Per suposat que hem de lluitar per la 
defensa de l'Amazonia o de les balenes, però la principal contribució 
que podem fer a la biodiversitat global, a la lluita contra la degradació i 
contaminació del medi, és justament defensant la biodiversitat més 
propera i oposar-nos a les degradacions i contaminacions més properes 
(sinó, no ho farà ningú). Tot açò sense perdre de vista els problemes 
globals i les interaccions entre tots els territoris. 
Cal afegir que sempre es defensa millor allò que es coneix i s'estima i açò 
resulta més fàcil en un àmbit més proper a les nostres vivències. Conèixer 
i estimar un territori et porta moltes vegades a defensar-lo amb més 
compromís. 
També la defensa d'una cultura i una llengua en risc d'extinció resulta 
una preocupació pròxima a aquells que defensen espècies i 
ecosistemes en perill. La cultura i la natura moltes vegades s'entrellaçen i 
les motivacions ètiques que porten a defensar un patrimoni cultural són 
properes a les que emprem per protegir el patrimoni natural, que, 
obviament es manifesta en un territori, i no en el buit. 
A més, per a molts col.lectius ecologistes, és important un nivell important 
d’autonomia en l’acció política i el funcionament, cosa que ha fet que, 
per exemple Agró, com a grup més destacat al PV (però també altres 
col.lectius) mirara sempre amb molta prevenció les coordinacions supra-
país. 
Potser ací caldria un poc de reflexió sobre aquest darrer aspecte. És clar 
que l’excés de localisme mostrat per alguns col.lectius perjudicava una 
visió més integral de tot el territori i conduïa a una acció socio-política 
deficient. Si un col.lectiu es centra massa en l’àmbit local, aleshores, ... 
qui es preocupa de les lleis, els plans, les agressions o les accions d'àmbit 
de país que superen el menut àmbit immediat? 
Ací Agró ha jugat molt a vertebrar i enfortir una visió de país necessària, 
tot i que tal vegada un excés de rigidesa ha perjudicat la cohesió de tot 
l’ecologisme valencià en una forta organització de país de la que 
encara ara manquem, mentre podem observar amb certa enveja els 
exemples del GOB a les Ïlles i altres casos semblants en diferents territoris. 
L'intent de construir una Federació Ecologista del PV va fracassar sense 
reunir a tots (o la major part) dels col.lectius, però va ser l'embrió d'altres 
coordinacions posteriors. No obstant, als darrers anys el moviment 
ecologista valencià ha sabut trobar formes organitzatives per treballar 
conjuntament en el tema nuclear, forestal, urbanístic, etc., però amb 
deficiències i insuficiències. 
També aquesta visió una mica rígida de voler construir un únic grup 
hegemònic ha dificultat la creació d’una coordinació forta a nivell 
estatal que sí han sabut impulsar els grups reunits en la federació 
valenciana d’Ecologistes en Acció, en la qual manca el col.lectiu més 
potent del país. No és necessàriament incompatible tindre una forta 
organització territorial (en l’àmbit de país) mantenint, d’una banda, una 
important autonomia orgànica i funcional a nivell local i, alhora, una 
coordinació més ampla a nivell estatal, sense comprometre ni l'identitat 
pròpia, ni el funcionament autònom i l'arrelament al territori. 
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Dintre d’Ecologistes en Acció hi ha molts grups que funcionen molt bé a 
l’àmbit local, es coordinen i actuen conjuntament a nivell de país i 
mantenen vincles, canals de comunicació i campanyes i materials 
conjunts amb l'àmbit estatal. D'altra banda Acció Ecologista-Agró, no ha 
acabat de completar, ni molt menys, un arrelament en tot el territori i 
queda de vegades desconnectada de campanyes estatals que hagués 
estat bé coordinar millor. I sobretot, encara no tenim una clara 
organització unitària de país, tot i que les deficiències s'intenten cubrir 
amb plataformes i coordinadores sectorials. 


