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Acta Consell Nacional Esquerra Verda
Dia: 17 d’abril de 2021, 10.00 hores.
Hora d’inici: 10.07 hores.
Hora de finalització: 11:40 hores.
Assistents: 137
Excusats. 10
Absents: 63
L’Anna Martín dona la benvinguda a un CN amb un ordre del dia molt orgànic
que ens permetrà resoldre algunes qüestions formals. També comenta que
servirà per explicar les primeres línies més estratègiques que la direcció ha
començat a treballar.
1. Aprovació Mesa Consell Nacional d’Esquerra Verda.
L’Andreu Mayayo explica la proposta de Mesa que manté el percentatge 60%
dones 40% dones present també a la direcció col·legiada.
Presidenta de la Mesa: Núria Buenaventura
Vocals: Alba Martínez (Baix Llobregat), Jordi Romero (Comarques Gironines),
Pere Saura (Camp de Tarragona) i Sònia Sanz (Terres de Ponent).
VOTACIÓ 1: Aproves la proposta de Mesa del Consell Nacional d’Esquerra
Verda?
Sí: 93% (109)
No: 2% (2)
Abstenció: 5% (6)
Amb la Mesa ja aprovada, la presidenta d’aquesta, Nuria Buenaventura, agafa la
paraula i transmet en nom de les 5 persones de la Mesa la satisfacció per poder
ser la primera Mesa del Consell Nacional d’Esquerra Verda.
Explica que tractarem els punts tots seguit, amb intervenció dels membres de la
direcció en cadascun d’ells i que al final s’obrirà el corresponent torn de paraules.
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2. Informació primeres línies de formació i ideari.
Júlia Boada presenta el document “Bases per a definir l’estratègia política
d’Esquerra Verda” com a punt de partida d’un debat més ampli, i argumenta la
necessitat de desenvolupar i concretar la proposta política tant en l’àmbit dels
continguts com de la metodologia.
3. Aprovació Logotip d'EV segons mandat de l'Assemblea del 03/2021.
L’Anna Martín explica la proposta de nova logotip i com aquest dóna resposta al
mandat de l’Assemblea de poder incorporar el color lila al logo d’Esquerra Verda.
És la solució proposada pels dissenyadors que també incorpora una tipologia de
lletra més lleugera.

4. Donar compte dels tràmits legals amb el registre de partits.
La Mireia Marín explica la necessitat de realitzar alguns tràmits legals que ens
permetran seguir avançant. Per un costat, hem de fer algunes petites
modificacions als estatuts que donin resposta als requeriments que se’ns va fer
des del Ministeri d’Interior. En aquest CN sotmetrem a votació l’aprovació
d’aquestes petites modificacions que després passaran a la comissió redactora
dels Estatuts.
També necessitem efectuar un canvi d’apoderats i apoderades d’EV per ser
coherents amb l’article 34 dels Estatuts que diuen que han de ser els
coordinadors (Andreu Mayayo i Anna Martín); també s’afegiria com a apoderada
la responsable d’organització, Mireia Marin.
5. Aprovació Protocol de la territorialització d'Esquerra Verda.
La Mireia Marín presenta el “Protocol de la territorialització d’Esquerra Verda”,
document que també s’ha enviat prèviament amb la convocatòria del CN. Fa un
breu resum dels punts més destacats del protocol.
6. Aprovació quota d'Esquerra Verda.
Aquest punt que presenta l’Andreu Mayayo respon a la necessitat d’aprovar una
quota per aquelles persones de nova afiliació. Es proposa una quota mínima de
6 euros/mes (amb pagament trimestral de 18 euros), tot i que cada persona pugui
ajustar-la a la seva situació. Quota com un tema distintiu de la nostra cultura
política.
Més endavant caldrà desenvolupar una carta financera que la Comissió
Executiva començarà a treballar de immediat.
Torn de paraules
Hi ha 14 intervencions al torn obert de paraules; 8 corresponents a homes i 6 a
dones.
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Hi ha diverses preguntes sobre el tema de la quota que sotmetrem a votació;
com es farà el traspàs de quotes de les persones que actualment paga via PSUC
o la devolució dels microcrèdits. També es pregunta pel tipus d’entitat bancària
on s’obrirà el futur compte i si es pot intentar que aquesta sigui ètica.
Hi ha algun comentari sobre la creació de les sectorials i la necessitat de generar
espais de debat i formació política; respecte el tema de la formació hi ha algunes
demandes concretes. També hi ha la demanda concreta d’incorporar la diversitat
en l’elaboració dels nostres formularis com a partit.
Hi ha una molt bona acollida del document ideològic presentat per la direcció en
el punt 2.
També hi ha felicitacions a la Mesa i a la direcció col·legiada i agraïments per la
nova versió de logo presentada. Des de Joves d’Esquerra Verda expliquen el
seu moment actual.
Resum final per part de la direcció col·legiada
L’Anna Martín confirma que no hi ha modificació de colors del logo, només un
petit canvi de tipografia de lletra i s’ha afegit el color lila, com ja s’ha comentat.
La Júlia Boada comenta que es treballarà i presentarà un calendari per abordar
els debats que s’han plantejat i d’altres que vindran.
Per part d’organització, la Mireia Marin explica que en la creació de sectorials
s’han de tenir clars el propòsit i objectius. També confirma que la diversitat estarà
plasmada en tots els documents que s’elaborin.
Per últim, l’Andreu Mayayo confirma que la quota que s’aprova està pensada per
a persones que en aquest moment no paguen cap quota al PSUC i recull el tema
de les entitats financeres amb valors semblants als nostres amb una operativa
que ens permeti funcionar en el dia a dia.
Pel que fa al tema microcrèdits comenta que s’ha de veure quina és la millor
manera jurídica per fer-ho.

Votacions
VOTACIÓ 2: Aproves la proposta de logotip d'Esquerra Verda?
Sí: 94% (122)
No: 2% (3)
Abstenció: 4% (5)
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VOTACIÓ 3: Aproves fer els tràmits legals necessaris amb el registre de
partits?
Sí: 94% (122)
No: 3% (4)
Abstenció: 3% (4)

VOTACIÓ 4: Aproves el Protocol de la territorialització d'Esquerra Verda?
Sí: 84% (109)
No: 6% (8)
Abstenció: 10% (13)

VOTACIÓ 5: Aproves la proposta de quota d'Esquerra Verda?
Sí: 89% (116)
No: 8% (10)
Abstenció: 3% (4)

La presidenta de la mesa llegeix els resultats de la votació i dona per tancada la
reunió.
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