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Protocol de la territorialització d’EV
1. Organitzacions comarcals o intercomarcals
Així com marca l’article 39 dels Estatuts aprovats a l’Assemblea fundacional
d’Esquerra Verda el passat març de 2021, la militància d’Esquerra verda es
realitzarà en l’àmbit nacional, però es podrà territorialitzar responent a les
lògiques comarcals o i intercomarcals
Per a que el Consell Nacional pugui definir el mapa i l’estructura organitzativa
comarcal i intercomarcal caldrà que abans s’hagin celebrat les Assemblees
pertinents arreu del territori .
Per la celebració de l’Assemblea territorial, Organització Nacional convocarà a
totes les persones censades del territori. Un dels membres de la direcció
Col·legiada d’Esquerra Verda hi serà present com a moderador o moderadora
de l’Assemblea.
Tanmateix com indica l’article 40 els Estatuts d ‘Esquerra Verda, les funcions
dels espais territorials son:
a) Promoure el debat polític i participar en l’elaboració, la discussió i
l’aplicació de les polítiques d’Esquerra Verda.
b) Garantir espais de formació continuada de la militància.
c) Col·laborar amb el/la responsable d’Organització Nacional per a
actualitzar els cens de militants d’aquell territori.
d) Garantir l’equitat de gènere de manera transversal a Esquerra Verda.
e) Vetllar pel correcte funcionament i actualització de les vies de
comunicació amb la militància.
L’article 41 sobre l’Estructura organitzativa dels Estatuts indica que les
organitzacions territorials hauran d’elegir com a mínim una figura de responsable
de coordinació d’aquell territori. Per aquesta responsabilitat recomanem que
siguin dues les persones i que almenys 1 sigui dona. També podran, segons la
realitat de cada territori, encarregar tasques concretes de les funcions dels
espais territorials a diferents companys i companyes.
El Consell Nacional aprovarà a la convocatòria del mes de juny les
organitzacions territorials de les Assemblees celebrades fins la data.
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Totes les organitzacions territorials que no hagin pogut fer l'Assemblea per
arribar al Consell Nacional de juny, seran aprovades als Consells Nacional
posteriors.
2. Organitzacions locals
Un cop constituïdes les organitzacions comarcals o intercomarcals, s’obrirà la
possibilitat de sol·licitar la creació d’organitzacions locals.
Per la creació d’una organització local d’Esquerra Verda s’haurà de presentar
una sol·licitud motivada a la direcció del partit, que haurà de tenir el suport explícit
de més de la meitat de militants d’aquella localitat.
La creació haurà de ser ratificada pel Consell Nacional previ informe de
l’Executiva Nacional.
ÀMBITS I SECTORIALS
Així com indica l’article 43 per a la creació d’un nou espai de treball sectorial
s’haurà de presentar una sol·licitud motivada a la direcció del partit amb el suport
d’ almenys 20 militats relacionats i relacionades amb l’àmbit sectorial que es vol
crear.
Aquesta sol·licitud inclourà un Pla de Treball orientatiu que incorpori la
perspectiva de debats que es volen dur a terme en el si de l’àmbit (principals
temes a abordar)
La creació haurà de ser aprovada pel Consell Nacional, amb l’informe previ de
L’Executiva. No obstant això es consideraran prioritaris, i quedaran ja constituïts
per voluntat de l’Assemblea Nacional, els espais de treball sectorial preexistents
de Xarxa de Sindicalistes d’Esquerra Verda i el de Dones d'Esquerra Verda.
Per tot això, un cop rebuda la sol·licitud motivada es passarà a l’aprovació al
primer Consell Nacional previst després de la recepció de la sol·licitud i l’informe
de l’Executiva.
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