PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ ANNEX ALS ESTATUTS
La Declaració Política d’Esquerra Verda estableix que una de les principals
prioritats d’Esquerra Verda és l'enfortiment del projecte de Catalunya en Comú així
com de les candidatures i grups institucionals d'En Comú Podem.
Esquerra Verda té entre els seus principals objectius que En Comú Podem obtingui
els millors resultats possibles a totes les eleccions, tant a les eleccions al
Parlament, Congrés i Parlament Europeu, com en la presentació de candidatures
municipals d’En Comú Podem les eleccions municipals de 2023.
El treball polític de relació amb la societat de la militància d’Esquerra Verda es
realitzarà en el marc de les organitzacions territorials i sectorials de Catalunya en
Comú i, en el cas dels càrrecs electes, en els grups institucionals d’En Comú
Podem.
L’acció política d’Esquerra Verda estarà centrada en el desenvolupament ideològic
i programàtic de l’ecologisme polític i les activitats d’elaboració política, de debat i
de formació necessàries per aquest objectiu. Aquestes activitats polítiques es
podran realitzar a l’àmbit nacional, de forma centralitzada o descentralitzada en el
territori (reunions, debats...) sempre que es consideri necessari, convocades per
l’Executiva Nacional o amb el seu suport.
La presència d’Esquerra Verda en el territori, per donar compliment als acords del
Consell Nacional, es podrà garantir mitjançant els coordinadors i coordinadores
comarcals i intercomarcals. El Consell Nacional definirà després de l’Assemblea
Nacional el mapa i l’estructura organitzativa comarcal i intercomarcal, tenint en
compte la situació de cada territori.
Hi pot haver circumstàncies concretes, en funció de la realitat local i sectorial, que
facin necessària la constitució d’organitzacions locals o sectorials d’Esquerra
Verda. En aquest cas els Estatuts estableixen un procediment per fer-ho, amb
l’objectiu de garantir que la petició de cons
tituir una organització local o una sectorial es correspongui a les prioritats i les
funcions d’Esquerra Verda. El Consell Nacional, amb informe previ de l’Executiva
Nacional, pendrà la decisió sobre la constitució de les organitzacions locals i
comarcals.
A les poblacions on Catalunya en Comú compti amb una organització local, amb
organicitat i amb representació institucional, es valorarà si el desenvolupament de
l'acció política d'Esquerra Verda requereix d'una organització local o si aquesta
representaria un doble espai de participació política innecessari.
Pel que fa al treball sectorial en els àmbits que Catalunya en Comú compti amb un
marc de treball igual es valorarà si el desenvolupament de l'acció política
d'Esquerra Verda requereix una organització sectorial o si aquesta representaria
un doble espai de participació política innecessari.
Esquerra Verda ha de ser un valor afegit i útil per al treball polític de la militància,
des de la voluntat d’enfortir el procés unitari en el que estem compromesos.

