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BASES PER A DEFINIR L’ESTRATÈGIA POLÍTICA D’ESQUERRA VERDA
El manifest fundacional d’Esquerra Verda estableix que el seu objectiu principal
és esdevenir “un referent i una eina per a l’ecologisme polític a Catalunya”. El
fet que EV no tingui activitat institucional ens permet dedicar tots els esforços a
dotar de cap i contingut aquest nou referent abordant debats pendents i nous,
concrets i teòrics, que alhora generin espais amb formats nous de participació
(el treball telemàtic com a oportunitat). S’obrirà un procés per a decidir com
s’articulen nacional i territorialment aquests debats, els quals, a part de dotar de
contingut polític la organització, també han de servir per articular la militància
més enllà de l’àmbit territorial, reconnectar amb organitzacions de la societat civil
i atraure nova militància. Aquesta, és doncs, una primera proposta que cal seguir
desenvolupament en el si de la organització.
IDEARI
En tant que referent ecosocialista, cal que centrem el desenvolupament del
nostre ideari en l’eix que més ens defineix i el més deficitari en els projectes
polítics de Catalunya: el verd. El punt de partida és l’afirmació que l’escalfament
global es dona en un món desigual i injust i que per tant, el procés de transició
climàtica té un component social inalienable que ha de posar a les persones
(amb perspectiva de gènere i classe) en el centre de les solucions per a articular
una transició justa: no hi ha justícia climàtica possible sense justícia social; el fil
roig, verd i violeta esdevenen un únic eix que s’intersecciona constantment.
El camí cap a la neutralitat climàtica
Catalunya necessita accions radicals i immediates per assolir la neutralitat
climàtica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per complir amb els
Acords de París. Esquerra Verda ha d’articular el debat entorn la transició
climàtica per tal de tenir una proposta de país. És essencial començar a debatre
com descarbonitzar els sectors claus:







Energia – expansió i planificació de les renovables, eliminació de l’energia
provinent de combustibles fòssils i nuclear, reducció consum energètic...
Transport – augment de l’oferta de transport públic, model de mobilitat,
electrificació vehicles...
Indústria – descarbonització i augment eficiència energètica de la indústria,
digitalització, rol hidrogen verd, economia circular (plàstics)...
Agricultura – relocalització de la producció alimentària (sobirania alimentària)
i reducció importacions, reducció fertilitzants artificials, reducció producció i
consum productes origen animal...
Edificis – nous edificis emissió 0, pla de renovació d’edificis (eliminació
pobresa energètica)...
Embornals de carboni – restauració, protecció, expansió de boscos i
aiguamolls; biodiversitat...
1

Consell Nacional | 17/04/2021

Transició justa
La transformació de tots aquests sectors, però, s’ha de fer sense deixar ningú
enrere. El concepte de transició justa creat pel moviment sindical relaciona
l’impacte que tenen les polítiques climàtiques en la ocupació existent en els
sectors contaminants; però cal anar més enllà i parlar de transformació justa -de
la societat, del model productiu, del sistema-, per a garantir una resiliència
(entesa com a capacitat d’adaptar-se a les situacions adverses) ambiental i
socioeconòmica que impacti en l’augment del benestar de la ciutadania posant
les persones al centre, respectant els límits planetaris i protegint els recursos.
Per aconseguir aquesta resiliència, la digitalització -que impacte en la nostra
manera de viure, de comunicar-nos, de treballar - juga un paper clau. EV també
ha d’abordar quin ús volem donar a les tecnologies digitals (com a eines de
transformació, no com a fi en si mateixes) en la creació d’ocupació (el rol de la
robotització i la intel·ligència artificial), però també assegurant una sobirania
digital que garanteixi el control democràtic de l’ús de les dades.
Viure juntes en la diversitat
El repte dels propers mesos és posar en marxa una organització que interpel·li
a la militància, que la convidi a pensar i a fer política, que faciliti la participació i
que atregui a més persones. EV neix enmig d’una pandèmia mundial que ha
sacsejat totes les estructures i ha capgirat les prioritats; que ha demostrat la
centralitat de la cura i el treball reproductiu, com d’essencials són els serveis
públics (salut, educació, serveis socials) i com d’imprescindible és protegir a les
persones més vulnerables.
Per a fer-ho cal construir una societat igualitària que reconeix la diferència però
en la qual tothom té els mateixos drets. Dones, persones migrades, refugiades,
joves, amb diversitat funcional, el col·lectiu LGBTI, tothom, ha de poder exercir
el dret de viure amb dignitat. Una vida digna també implica accés a un habitatge,
accés a una cultura i art lliure en tant que bases d’una coexistència democràtica
i pacífica, accés a viure al món rural o urbà amb les mateixes oportunitats. Una
societat igualitària entre homes i dones que identifica el feminisme com a eina
per a aconseguir-la; un moviment que juntament amb l’antiracisme i el moviment
LGBTI comparteixen un enemic a combatre: l’auge de l’extrema dreta.
Aprofitar les oportunitats
Tots aquests debats han de tenir una translació tangible. De fet, la transició
climàtica i digital són pilars fonamentals de l’anomenat Next Generation EU, el
fons de recuperació impulsat per les institucions europees dotat de 750 mil
milions d’euros. Aquesta decisió de la UE que s’allunya de les ineficaces i
empobridores mesures d’austeritat imposades per la Troika per a resoldre
l’anterior crisis econòmica i adopta els eurobons i el deute compartit com a
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mesures per afrontar el repte actual, són una oportunitat cabdal per a transformar
l’economia i tindran un impacte a tots els nivells – local, autonòmic, nacional i
Europeu. EV ha de contribuir al debat sobre com s’han d’utilitzar aquest recursos,
quines polítiques públiques cal prioritzar. Cal que aquest, i tots els debats, arribin
a totes les organitzacions territorials. També és imprescindible identificar el rol
de la Fundació Nous Horitzons i de Treball en aquest procés.
FORMACIÓ
Aquestes bases que identifiquen possibles eixos polítics a desenvolupar, han
d’anar acompanyats de processos formatius que ens permetin dotar-nos d’eines
per a actualitzar l’anàlisi de la realitat política que ens envolta. És important que
Esquerra Verda obri el focus del debat i faci política amb una mirada al món fent
anàlisis més globals que reflexionin sobre els grans reptes actuals d’un món
globalitzat que veu com les desigualtats entre països disminueix mentre
augmenta dins d’aquests; que experimenta un clar desplaçament del poder –de
l’estat nació a institucions transnacionals, de l’estat al mercat, del treball al
capital; que pateix canvis en la competició política i en l’aparició de nous eixos,
que tot plegat condiciona la manera de fer i entendre la política.
En definitiva, amb aquesta proposta marc que és el punt de partida i que cal
seguir desenvolupant, volem treballar des de l’afirmació que sense justícia
social no hi ha justícia climàtica.
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