Consell Nacional 18 de juny de 2021

INFORME ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
____________________________________________
Esquerra Verda és un partit democràtic, d’esquerres, ecologista, feminista,
catalanista, republicà, municipalista, i internacionalista.
Els homes i dones d’Esquerra Verda fan seva la cultura política i la tradició de lluita i
de govern de l’esquerra catalana, de l’ecologisme, del feminisme i del moviment obrer.
Esquerra Verda és una força política ecologista, sobirana i plural, que forma part del
Partit Verd Europeu (EGP en les seves sigles en anglès), compromesa amb totes les
persones que volen transformar el món, superar el capitalisme i que comparteixen els
valors de la justícia social, la pau, la igualtat, la radicalitat democràtica, la llibertat, la
laïcitat i la solidaritat i que vol construir una societat basada en la democràcia, el
socialisme, el feminisme i l’ecologisme.
Una de les prioritats d’Esquerra Verda i la seva militància ha de ser l’enfortiment de
l’EGP i la participació activa en el si de la família verda europea. En aquest sentit
l’organització i els seus militants treballaran en adaptar al context propi les iniciatives
que vinguin de l’EGP i del Grup Parlamentari Verd Europeu. I d’igual manera
treballaran per fer arribar a l’EGP a través d’Esquerra Verda totes aquelles propostes
que puguin ser d’interès per a la resta de partits membres així com formar part de les
principals discussions per tal d’enriquir els debats i les resolucions que dugui a terme
l’EGP.
La nostra aposta electoral és Catalunya en Comú. La majoria de nosaltres formem
part des dels seus inicis, de manera individual o a través d'ICV on vam ser part
fundadora. La nostra voluntat és seguir sumant dins de Catalunya en Comú.
Esquerra Verda té entre els seus principals objectius que Catalunya en Comú 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 a les eleccions municipals de 2023. Volem fer arribar l'onada verda a
Catalunya incidint de manera proactiva en el debats de Catalunya en Comú ja que la
base ideològica ecologista encara és dèbil en el sí del partit conseqüència, entre
d'altres, de la manca de debat intern i de propostes concretes.
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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 amb Catalunya
en Comú. Per això apostem per un Pla de formació i debat per a desenvolupar les
bases de l’estratègia política d’Esquerra Verda on la militància aporti i es pugui dotar
d’eines per a actualitzar l’anàlisi de la realitat política que ens envolta. És important
que els territoris participin de manera activa en els debats nacionals i que els traslladin
degudament a l’àmbit territorial per tal de construir una proposta de país que té en
compte les particularitats de cada territori.
Un altre objectiu del Pla de formació i dels espais de debat és la formació de nous
quadres polítics i dirigents. Hem de ser escola política de l'ecosocialisme a Catalunya.
Esquerra Verda té clar que cal crear organització per debatre col·lectivament i és per
això que al Consell Nacional del 17 d'abril d'enguany es va aprovar el Protocol de
territorialització.
És prioritari tenir organitzacions territorials per aconseguir que la comunicació entre
la direcció Nacional i la militància, i a la inversa sigui fluida i activa. Al Protocol de
territorialització es planteja organitzacions en lògica comarcal, intercomarcal o de
vegueria seguint els Estatuts aprovats a l'Assemblea fundacional de març de 2021:
La comunicació i coordinació amb les organitzacions territorials ha de ser constant i
activa per tal de complir amb l'article 40 dels nostres Estatuts:
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
A més a més, i encara que no ho reculli el Protocol, les organitzacions territorials seran
les encarregades de l'acollida de la nova militància segons recull el Pla d'acollida
d’Esquerra Verda.
Tots aquest objectius no es podem dur a terme sense organitzacions territorials, per
això un cop estiguin constituïdes posarem en marxa el Consell Territorial.
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El Consell Territorial estarà format per dos representants de cada organització
territorial, la direcció Col·legiada més els membres de l'Executiva que vulguin
participar-hi.
Els objectius del Consell Territorial és la posada en comú del treball fet a cada territori,
compartir les experiències polítiques i organitzatives perquè puguin servir de
referència a altres territoris. Treballar col·lectivament en el debat d'EV per a incidir i
enfortir Catalunya en Comú.
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