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1. Contexto histórico e territorial 
 

Valencia é a capital política e histórica do País Valenciano, sendo a maior cidade 

desta Comunidade Autónoma, com cerca de 1 milhão e 500 mil habitantes incluindo as 

pequenas povoações da sua área metropolitana. 

Teve o seu máximo esplendor durante os séculos XIV e XV, albergando durante 

vários séculos instituições medievais de democracia representativa e mantendo um 

autogoverno territorial que, depois da morte de Franco, foi restaurado depois de 

manifestações durante a transicção política para a democracia que chegaram a reunir 

mais de meio milhão de pessoas. 

O País Valenciano divide-se territorialmente em comarcas, a maior parte delas 

definidas por traços geográficos, históricos e culturais, constituindo-se em bastantes de 

elas agrupamentos de municípios que mantêm serviços supramunicipais de todos os 

tipos e que se chamam mancomunidades. 

Tanto em Valencia como no resto do País Valenciano existiu uma forte presença 

histórica do movimento libertário e do anarcosindicalismo. Desde os princípios do século 

inúmeras localidades valencianas se levantaram contra a monarquia, declarando-se 

comunas libertárias autónomas, sofrendo represálias uma atrás da outra, a fogo e 

sangue, pelo governo. Durante a Guerra Civil de 36-39 Valencia converteu-se na capital 

da República Espanhola, tendo até tido um alcaide da CNT, Domingo Torres. A maior 

parte do País Valenciano organizou-se em colectividades libertárias, tanto rurais como 

urbanas, que duraram até ao fim da Revolução. Em Valencia procedeu-se à autogestão 

de todos os transportes, mercados e fábricas; apesar da dura repressão do franquismo, 

especialmente para com o movimento libertário, algumas tradições mantiveram-se, 

como o cooperativismo sendo, depois de Euskadi-Mondragón, a segunda comunidade 

em número e importância de cooperativas, a maior parte agrícolas. 

Durante a transicção política houve um impulso no movimento de moradores, 

onde o PCE e algumas organizações extra-parlamentares marcavam a direcção política. 

A actividade e a combatividade do movimento caíu para um ponto mínimo e entrou 



numa grande crise tras o primeiro pacto PSOE - PCE nas eleições municipais de 1979. 

Na actualidade existe um forte debate entre os cidadãos sobre o modelo de cidade para 

Valência e a necessidade de coordenar e impulsionar respostas cidadãs dentro ou fora 

do movimento de moradores institucional. É neste contexto que se colocou o 

nascimento do “Forum Ciudadano por una València Sostenible”. 

Por fim, recordem-se as múltiplas experiências libertárias levadas a cabo durante 

a Guerra Civil e no período de transicção, tais como o movimento de ateneus libertários 

espalhados por diferentes bairros de Valência e todas as instituições de contra-poder 

que os anarquistas criaram ao nível autogestionário e que hoje permanecem, 

interesseiramente, no mais oficial dos silêncios e no desconhecimento de grande parte 

da esquerda. O movimento libertário conta hoje em dia com a CGT (cerca de 4000 

filiados e filiadas em Valência), a CNT-AIT (cerca de uma centena), a Rádio Klara, a 

Rádio Libertária, o Ateneu Libertário “Al Margen” e a presença em diferentes 

movimentos sociais de carácter emancipatório. Sem embargo não existe nenhuma 

coordenação estável e ampla no trabalho destas organizações, em grande parte devido 

à permanência da divisão do anarco-sindicalismo, a que não se vê saída no curto prazo. 

 

2. A campanha “Por cidades ecologicamente sustentáveis”/Agenda 2000 
 

A Conferência Internacional celebrada no Rio de Janeiro em 1992 pôs em 

marcha a chamada “Agenda 2000” pela declaração de municípios ecologicamente 

sustentáveis. Mais tarde foi publicada a chamada “Carta de Aalborg”, a partir da qual se 

estenderam redes continentais de municípios que aprovaram a dita declaração de 

princípios. De todos eles, uma parte significativa pôs em marcha várias iniciativas 

fundamentalmente em torno de questões do meio ambiente de âmbito local e nalguns 

casos pôs-se em funcionamento alguma entidade para realizar um seguimento e 

contributos aos tais compromissos municipais, fosse através de conselhos locais para o 

meio ambiente com participação institucional, fosse por fóruns de cidadãos em geral, 

sem presença oficial das câmaras e com um funcionamento autónomo. 

Os Verds del País Valencià somos uma organização para a ecologia política, 

federada nos Verdes do Estado Espanhol e na Federação Europeia de Partidos Verdes, 

que funciona com estatutos similares a qualquer organização libertária, existindo um 

núcleo importante de eco-libertários nas distintas Assembleias Locais. 



Tomamos o acordo em 1997 de impulsionar a declaração dos municípios 

ecologicamente sustentáveis em toda a Comunidade Autónoma, oferecendo o nosso 

apoio aos diferentes grupos ecologistas e de moradores para levarem estas propostas a 

cada ayuntamiento e, sobretudo, com vontade de potenciar a cosntituição, em cada 

localidade, de “Foruns Ciudadanos”, à margem das instituições, ainda que haja o 

objectivo de ser reconhecido por elas a médio prazo. Neste momento diversos 

ayuntamientos de cidades grandes e médias subscreveram a declaração (deixando de 

cumprir no dia seguinte, certamente, muitos dos seus conteúdos) e está-se a proceder à 

formação de “Fóruns” similares ao de Valência-cidade em algumas localidades. 

 

 

3. O “Forum Ciudadano” de Valência, aproximações ao municipalismo 
libertário? 
 
3.1 O que é e como funciona o “Fórum Ciudadano” de Valência 
 

No citado contexto e com um município governado há 7 anos pela direita 

nacional e regionalista, vem-se produzindo - na raíz dos mega-projectos urbanísticos de 

carácter especulativo e desenvolvimentista impostos pelo governo municipal - um 

aumento da sensibilidade cidadã em relação ao modelo de cidade que se está a 

desenhar a partir das decisões dos construtores urbanísticos e a deterioração 

progressiva do ecossistema natural que rodeia a cidade e a sua área metropolitana, a 

Huerta. O crescimento de novos bairros de “alto standing” na periferia da cidade tem 

provocado um sentimento de indignação nos moradores que habitavam as ditas áreas 

da Huerta e que foram, ou vão ser, desalojados das suas moradas tradicionais. Valência 

perdeu a sua candidatura a “Capital Cultural Europeia”, entre outras coisas, porque nem 

a deterioração ambiental nem o conceito cultural da direita local plasmado no seu 

modelo de cidade estiveram para prémios ou para ser exemplo europeu. Daqui a um 

ano haverá eleições municipais, pelo que os lobbies empresariais e urbanizadores estão 

a pressionar com todos os seus projectos e investimentos privados, para que estes se 

concretizem agora que o PP tem maioria absoluta no município, antes que esta 

realidade possa mudar depois dos comícios de 1999. 

Nos Verds de València realizamos primeiro um grupo de discussão entre 

intelectuais e ecologistas da cidade para analizar as variáveis ambientais da urbe. 



Curiosamente, o município tinha recebido uma forte subvenção para a eleboração de um 

projecto de “plano verde” que supusesse o modelo de desenvolvimento da cidade. Os 

técnicos do gabinete do plano verde, que posteriormente se integraram no Fórum, 

proporcionaram-nos todos os dados de que necessitámos. Além disto, convocámos 

diversos debates públicos (Eco-fóruns) para discutir a oportunidade e a necessidade de 

levar por diante o Fórum Ciudadano e revitalizar ao mesmo tempo o movimento 

ecologista urbano e cidadão, à volta de um modelo de cidade a definir por todo o tecido 

social e pelos cidadãos nele interessados. O resultado final foi positivo para a 

convocatória de uma Assembleia Geral de cosntituição do novo Movimento Social. 

O êxito da convocatória (mais de 30 organizações ecologistas, políticas, sindicais, 

de bairro, sociais e culturais) e cerca de 100 pessoas, surpreendeu-nos a todos. 

Assinou-se um Manifesto de constituição aberto à incorporação de todas as entidades e 

individualidades que subscreveram os objectivos do “Fórum” e cosntituiram-se três 

comissões de trabalho, para um funcionamento mais eficaz e participativo: a de Estudos 

/ Carta Cidadã de Valência, a de Acções Reivindicativas e a de Infraestruturas e Meios 

de Comunicação. Desde então as Assembleias Gerais são convocadas de dois em dois 

mesess, funcionando como verdadeiro órgão de decisão, com voto individual por braço 

no ar (as organizações têm a liberdade de subscrever ou não as campanhas aprovadas 

pelo Fórum, sem ter que o abandonar). As Comissões reunem-se todos os quinze dias, 

de forma descentralizada em três locais da cidade, e estabelecem o seu próprio 

calendário, os seus objectivos e métodos de trabalho. Existe uma Comissão de Ligação 

entre as três outras Comissões, e alguns “porta-vozes” nomeados rotativamente pelo 

Fórum, em Assembleia Geral. 

No passado mês de Maio, cerca de 2000 pessoas acudiram a um “Aplec” 

(jornada reivindicativa) convocada pelo Fòrum Ciudadano, em protesto pela destruição 

de L’Horta e das Alquerias (vivendas tradicionais valencianas, dos séculos XIV, XV e XVI) 

por parte do Ayuntamiento. Esta acção levou a uma suspensão nas obras de demolição 

das Alquerias e a uma grande difusão junto da opinião pública e cidadã dos objectivos 

do Fòrum. Depois desta jornada de luta são já mais de 50 as organizações, de todos os 

tipos, que constituem o Fòrum, e é considerado como a Plataforma Social e Cidadã mais 

extensa e plural da cidade de Valência, tendo despertado os receios da Federação de 



Associações de Moradores e as simpatias de numerosos cidadãos. Até o próprio PSOE 

enviou uma carta de adesão ao Fòrum, com todas as suas consequências. 

A estratégia do Fòrum passa por convocar, no prazo de um ano, mais três 

“Aplecs”, em diferentes pontos da cidade submetidos a projectos especulativos e 

elaborar, com participação aberta às organizações de bairro e de cidadania em geral, 

uma “Carta de Reivindicações Cidadâs”, acompanhada de uma proposta de “modelo de 

cidade” ecológica e socialmente sustentável. 

 

3.2 O Municipalismo Libertário através da alternativa do Fórum Cidadão 
 

Nós, nos Verds de València, temo-nos posicionado pela consolidação de um 

“contrapoder municipal” que parta de um amplo movimento de carácter 

assembleário/autogestionário e popular, tal como temos pretendido impulsionar o Fòrum 

e que este tenha algum diálogo ou apoio institucional na representação “verde” que 

esperamos conseguir nas próximas eleições municipais de 1999. O candidato “verde” 

será, na medida do possível, alguém comprometido com o próprio Movimento, cujo 

programa cidadão será o que os Verds levaremos ao ayuntamiento. A filosofia do nosso 

programa político coincide em grande medida, por exemplo, com o que aparece 

reflectido pelos “verdes de Burlington”, tal como vem definido no livro do municipalismo 

libertário editado para a Conferência. 

Há que ter em conta as diferenças e dificuldades que podem dar-se numa cidade 

do tamanho de Valência, e no contexto de uma certa “paz social” implantada pelas 

principais forças políticas e sindicais da esquerda “oficial”. No entanto, considero que 

temos um grande desafio pela frente e que o caminho para a consecução de um 

municipalismo libertário em Valência deu o seu primeiro passo decidido. Esperamos o 

apoio dos libertários e ecologistas sociais da urbe para levar a cabo a globalidade do 

projecto, com os menores recuos e desvios possível. Esperamos que com as reflexões e 

contributos da presente Conferência estes objectivos se aprofundem e as experiências 

de outras cidades nos enriqueçam ainda mais.  

Saúde e ecologia 

(Tradução de António Carlos Nuno) 

 


