
 

COMUNICAT DE PREMSA 

 

NEIX UN POTENT INSTRUMENT DE COORDINACIÓ FORESTAL 
 

 Aquest dissabte dia 13, dintre del context de les Jornades Forestals de 
Primavera, organitzades per la Plataforma Rural del País Valencià, amb la 

col.laboració d´Acció Ecologista-Agró i l´Institut del Territori, les entitats socials 

participants han decidit crear una coordinació estable en matèria forestal. 
A les properes setmanes es concretarà el nom i les normes de funcionament. 

Inicialment la Coordinació compta amb el recolçament de la pràctica totalitat de 
col.lectius ecologistes valencians, així com sindicats i entitats ciutadanes diverses 

interessades en el mòn rural i la defensa dels boscos valencians. 

 

 Aquesta inciativa pretén ser un important instrument de conscienciació i 
dinamització social a favor d´una nova gestió forestal valenciana, més sostenible. 
 

L´objectiu és la defensa dels boscos valencians vius, amb tota la seua riquesa, 

diversitat, valor i capacitat ecològica. Defensarem la fauna, la vegetació, el sòl fèrtil i tot 

l´ecosistema en conjunt; una protecció compatible amb el desenvolupament rural 
sostenible. Defensarem una gestió forestal amb objectius ecològics, fonamentació 
científica multidisciplinar i que siga democràtica, participativa i transparent. 
 

 Pretenem arribar a tota la societat valenciana. Incorporarem tots els col.lectius 

ecologistes i ambientals, tots els sindicats progressistes i totes les plataformes i 

coordinadores en defensa del territori, la cultura i el món rural. 

 Ens dotarem de pàgines web, blogs, foros de debat,… on penjar documents, 

intercanviar informació, coordinar actuacions i mostrar la realitat de l´estat dels boscos i 

de la gestió forestal valenciana, a tota la societat. 

 Possarem en comú mitjans personals i materials, assessorament tècnic i legal, 

així com mitjans de comunicació, difussió i formació. 

 Organitzarem actuacions conjuntes, com ara jornades, debats, xarrades, 

publicacions, etc. Coordinarem actuacions de protesta i revindicació, quan calga, i tota 

mena d´intervencions socials democràtiques i participatives. 

 

 Volem connectar especialment amb les Universitats, no sols amb els 

científics, investigadors i professors, sinó també amb els estudiants. Volem efectuar una 

tasca educativa, formativa i divulgadora, basada en informacions fiables i coneixements 

rigorosos. 

 Volem connectar millor amb els mitjans de comunicació, per trobar vies àgils 
i d´ample abast per al coneixement i difussió de la realitat del medi forestal. 

 Volem arribar a totes les comarques, a tots els pobles valencians, i molt 

especialment a les comarques d´interior, de predomini forestal, i connectar amb la gent 

jove, amb els emprenedors i les iniciatives dinàmiques que volen combinar 

desenvolupament i conservació; turisme respectuós i defensa del patrimoni, pràctiques 

tradicionals i respecte als ecosistemes. 

 Volem connectar amb els tècnics joves i renovadors, crítics amb les velles 

jerarquíes de la gestió forestal, per arreplegar diversitat d´opcions amb una nova òptica, 

sostenible, multidisciplinar; comptant amb forestals, agrònoms, biòlegs, geògrafs, 

economistes, advocats, etc., amb una visió global dels ecosistemes forestals. 



 

 Volem donar un seriós avís a l´administració valenciana per que canvie la 
seua política forestal actual. Estem dispossats a defensar els boscos i opossar-nos a la 

seua destrucció i degradació per múltiples causes. Anem a enfrontar-nos a la pèsima 
gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient, si cal possant-nos davant de les 
màquines. Si cal, portant cada agressió als tribunals, denunciant i al.legant cada projecte 

i cada pla inadequat; intervenint en cada òrgan de participació i gestió, exigint 

documentació i dades; recurrint a totes les institucions, des d´ajuntaments, diputacions, 

Corts valencianes,… al Congrés, el Parlament europeu o la Síndicatura de Greuges. 

 

 Un nou instrument en defensa del medi ambient valencià acaba de nèixer. 

 

Les entitats que inicialment mostren el seu interés en constituïr aquesta coordinació són: 

Acció Ecologista-AGRÓ; Federació d´Ecologistes en Acció del PV; Xúquer Viu; 
Intersindical Valenciana; GECEN; CGT; Colla Ecologista La Carrasca 

(Ecologistes en Acció d´Alcoi); Plataforma dels Pobles de la Safor; Ecologistes en 
Acció La Serranía; Acció Pel Clima; Adena-WWF; Societat d´Amics de la Serra 

d´Espadà; Associació Cultural 9 d´Octubre de Vilamarxant. 
 

 

 


